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Vaşington 9 [a. a.]- Amerika Bah· 
riye Nazırı Knoks , Qeniz Müsteşarının 
Londraya hareket ettiğini bildirmiştir . 
Müsteşar İngiliz ve Amerikan Bahriye 
Nezaretleri arasında daha sıkı bir müna· 
sebet tesisi için lngiltereye gitmektedir. 

\.. J 

iSTANBUL 
Vilô.getinden 

Resmi Tebliğ: 
lstanbul, 9 (Hususi Muhabirimizden)- f ,tanbul vilayeti bir resmi 

tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğe göre, lstanbulda bulu?an . v~ bilhassa 
seferde vazife görmeyecek olan miitekait, dul ve yetım gıbı vatandaş-

lardan arzu edenler Trakya, Erzurum, Ankara ve lzmir hariç olmak 

üzere memleketin diğer mıntakalarına devlet n.tkil vasıtalarile bedava 
ıevkolunacaklardır. 

Beklenen 
Taarruz 

YAZAN : Bekir Sltkı Kunt 
Hatay MebuH 

Ankara • 7 

Geçen bütün kış Almanya· 

nın ilk baharda ne yapa
ca;ı suali zihinleri işral etmişti. 
ilk bahar geldi ve Almanya bu 
sualin cevabını, Yugoslavya ve 
Yunanistana saldırmakla verdi. 
Şiındi artık Balkanlar bir kan ve 
ateş deryası haline gelmiştir. 

Almanyanın Yugoslav ve Yu· 
nan hükumetlerine verdi~i nota 
ile lccndi milletine ve cenup cep· 
heai askerlerine neşrettiği beyan· 
namede, bu yeni taarrozıın mesu-

B. Çörçil 

lngiliz kuv-

A•kerf Vaziyet ) 

Sellnik 
dUştU 

Almanlar Perlepe, 
UskUp ve Nişi de 

işgal ettiler 
Yugoslav ordularının, Alına 
kuvvetlerinin yan ve geri· 
lerine muk:ıbil taarruzlar 
yaparak zaferi altüst t"tme
leri mümkiindür 

Veyveı 
K a r ar ga hı nı 

Yunanistana 
nakletti 

Macaristanda gizli 
askeri haztrhklar 
yapıhyor 

Radyo 
--- g•zetesi ---
• Gelen haberlere göre Bel

graJ şiddetle bombardıman edil
miştir. Burad:ı oldukça ehemmi
yetli nüfu~ zayiatı olduğu teesııür
le haber :ılınmıştır. Y i'nİ Yugos· 
lav ııazırlarıncları birisi de bom
b:ırdıman esnasında ölmiiştür. 

BouılJardımanlarda tahrip olu 
nan Belgrad radyosu yeni neşriy\
tına başlarken şöyle demiştir: 

liyeti, usulen, lngilizlerin onınzla· 
rına yükletilmi11tir. Halbuki tarih 
bu iddiayı kaydetmiyecektir. Filha· 
kika Balkan memleketleri tam bir 
ıulh, ıükun ve bitaraflık içindrı 
yqamaktan batlı• bir t•Y iateme
dil•. Ancak Mihver devletleri 
Balkan memleketlerini kendi hal-
lerine bırakmamışlardır. ilk defa, 

bütün tahriklere tağmen sükOne· 
tini bozmnktatı çekinen Yuııanis· 
tana ltalya hiicua etti. ltaty .. bu 
hatalı hareketinin cezaıını halen 

vetleri he
nliz harbe 
tutuşmadı 

"Belgradın harabesi üzerinde 
cenup Slavlığının daha büyü!... hü
met merkezi kurulacaktır. ,, 

Şiddetli Bir Harbe Sahne Olan Balkanların Kabartma Haritası 1 

çekmektedir. lngiltere ile Yunanis
tan arasındaki anlqmaya ratmen, 
sırf Almanları tahrik etmemek için, 
Yunanistan topraklarına İngiliz. 
kuvvetlerinin çıkarılmasını istemedi. 
Fakat Almanya evvela Romanyayı, 
sonra Bulgaristanı işgal ederek ve 
Yugoslavyayı üçlü pakta sokarak, 
milli istiklalini korumaktan başka 
ırünahı olmıyan Yunanlılara saldır
mak için lüzumlu olan tedbirleri 
aldı. 

Yuıroılavyan1n esareti reddet-
mesi üzerine, Almanya bu devlete 
kartı da dilfmanca vaziyet almak
ta tereddüt etmedi. Yugoalavya 
ve Yunanistan istiklallerini koru· 
mak istedilerse, kabahat ne bu 
devletlerdo,, ne de lngilterededir. 
Balkan yarımadasına lnriliz kuvvet
leri, ancak, Almanyanın niyetleri 
vuzuh, sar:ıhat ve katiyet kesbet· 
tikten sonradır ki, ayak bastılar. 
Hiç bir millet istiklalini korumak 
için lüzumlu ve faydalı gördüğü 
tedbiri almaktan muatep tutulamaz. 
Sözün kısası, Balkanlarda harp 
patlamıştır, ve Almanya taarruza 

geçmek için, ille haklı seb~~~e~ 
mevcut olması icap etmedıgını 
kerrat ile ispat etmiştir. . 

Balkan cephesinden gelen ~l~ 
haberler hücuma uğrıyan bu ıkı 
kiıçilk, 'fakat cesur mil!et içi~, 
fevk ve ümit vt'lrici mahıyettedır. 
Filhakika Yunanlılar Struma va
disinde düşmana ağır zayiat ver
dirmişler ve ilerlemelerine mani ol
mqlardır. Burada lnıriliz kuvvetleri 
,te Almanlarla temasa geçmiş bu
lunuyorlar. Yugoslav harekatı hak· 
kanda, bu satırlar yazıldığı zaman, 
ancak Belrradın iki defa hava 
taarruzuna maruz kaldıtı bildiril
mitti. 

Bu ilk günün bilançosu, Yu· 
nan kahramanlığım bir kere daha 
iıpat etmiftir. Bununla bAraber 
Almanların derhal kırılıp atılacak
larını da düşünmek doğ-ru olmaz. 
Yalnız şunu ilave etmek lazımdır 
ki, Almanya ilk defa, cesareti 
kahramanlıtı, mukavemeti dünyac~ 
müıellem bir düımanla karşılaş· 
maktadır. 

Hadiselerin seyri ne olursa 
olsun ~lm~nya Balkanlarda büyük 
ve çetin bır mücadeleye atılmışhr. 
Belki Almanya için yapacak başka 
şey de kalmannttır. Balkan yarım· 
adası, Avrupanın arka kapısıdır. 
Harbin zaten belli olan talihi bu
rada ihtimal ki, katiyet kazan~cak-
tır. Hidisoloro olanca dikkatimizi 
verelim ve bu feci harbin artık 
~ıun ıUrmemeaini tepıenni edelim. 

ÇUrçilin avam kama: ....................... ~~---
'asında izahati 

Hırvat Lideri ve Yugoslav 
Başvekil muavini Macek.ı Zavreo-
"'"' .. a.u ""--'-•'41 U. UU.Clt-J \:ucu uar 4,J1; 

ynname neşretmiş ve bunda bilhas
sa şöyle demiştir: 

.. Hırvat milleti, kardetlarim: 
Feliketlerin en bllyüiü olan har• 
bin llzerimize çöktüiünü size söy· 
lemek için buraya geldim. Nerede 
bulunursanız bulununuz, tam bir 
disiplin sahibi olunuz.,, 

• Yeni Macar Başvekili, son 
u Almanya yakınd• verdiği bir nutukta harici siyaseti 

umumi olarak anlatmış, mütevefa 
Ukrany• Z • h I re Kont Telekinin siyasetini takip 
•nb8rl•r1nı.,Kafk••· edeceiini bildirmiştir. 
y• petrol kuyula- Balkan cephelerindeki harekata 
rını elde etmek için i'elince; Yugoslav ve Yunan hu
t .. ebbUae geçe- dutları arasmdaki boşluuktan is· 

tifade eden Alman motörize kuv 
cektlr.,, vetleri bir kısmile Vardar istika-

Bu gün avam kamarasında metinde hareketlerine devam eder 
Çörçil bir nutuk söyleyerek ken diğer bir kısmile cenuba te· 
son siyasi ve askeri vaziy~ti veccüh ederek Vardar vadisiri tak:-
gözden geçirmiştir. Bu nutkun ben Seliniğe varmışlar ve bu sa 
Royter tarafından verilmiş olan bah (dün sabah)şehri işgal etmiş 
kısa bir hülasasını dinleyicile-

A) lerdir. 
rimize yetiştiriyoruı. ( A. Bu vaziyet Mateksas hattın: 

• daki Yunan kuvvetlerini müş~ıl 
Bay Çörçil ezcümle demiŞtirki: . d" .. .. t" Maaınafih 

vazıyete uşurmuş ur, 
"Düşman bu sabah saat dörtde ümitsiz durumda değillerdir; Hal· 

Selaniğe ırirmiştir. Sn münasebetle kindikya yarımadasına çekil~~k 
yunanistanda bulunan lngiliz ve suretile kendilerini kurtarabılır-
lmparatorluk kuvvetlerinin henüz 

muharebeye tutuşmamış olduklarını ler. Selanik cephesinde geri çe· 

tasrih ediyorum. Diğer taraftan kilen Yunan kuvvetlerinin bir ve 
Eritredeki Musavva şehri de lnıiliz ya iki tümen olduğundan bahse· 
ve Fransız kuvetleri tarafından dilmektedir. 

işgal olunmuştur.,, . . Vardar vadisindeki asıl Yu: 
Başvekil bundan sonra Vıtı nan ordusile lngiliz kuvvetlerı 

hükumetinin Almanya tarafından henüz Alman kuvvetlerile temasa 
verilen emirlere ıtla ederek henüz gelmiş değildir. 
bitirilmemiş ve yahut müsademe· Vardar vadisinin batısına geç 

GAneral 
Cemıı 

Taner 
Beden terbiyesi genel 
direktörü şehrimizde 

Beden Terbiyesi G.Direktörü 
General Cemil Taner 

Beden terbiyesi genel direk

törü tüm general Cemil Tahir Ta 

ner Türkiye serbest güreş birinci· 

likleri müsabakalarında hazır bu

lunmak ve Seyhan vilayeti beden 
terbiyesi mükelleflerini teftiş et· 

mek üzere dün akşam son trenle 
lerde yaralanmış olan zırhlılarını / ' n-vamı Dördünciidt1/ 
F Afr'ıkasından Fransaya nak· ~ 
ransız • •llll!!!!!!!'!!!'ll!!!'""!!!!'!.-ı'!"!!'l!!'!!'ml!!!'llll!!'!!!!'!"l!~lllll!!"!'9""-.-.-.._ __ ,,_!mllıı-ı!'llm-------------letmek tasavvurunda bulundugunu . ' 

Mersinden şehrimize gelmiştir. 

ve bu gemilerin A!man _ kontrolu tedir, Daha timdiden Amerikada leşik Amerika hükOmetleri tarafın. 
altına geçmiş olacagın~ soyl~yerek inşa edilmekte olan gemiler~en dan bize verilmiş olduğunu ve 
böyle bir hareketin akıb~tlerı dhahk- bir kaç milyon tonilato hacmınP. 2000 tonilatoluk süratli, mükem-

d F a hükılmetıne a a h' b' nıel toplarla mücehhez ve açık kın a rans balig· olacak derecede mü ım ır 
şimdiden ihtarda ~ul~nmağl\ lüzum deniz mücadelesine kabiliyetli olan 

ördügünü söylemışt1r. . miktarın önümüzdeki sen~ ~a~- bu gemilerin harekete geçmek 
g Çörçil Bundan sonra lngılte. fında müşterek mücadelemız ıçın üzere olduklarım şimdiden beyan 
renin yalnız Bingazi kıtllsını değil, bize teslim edileceği vaadini almış edebilirim.,, 

aynı zamanda Mısır da müdafaa bulunuyoruz. Bu öyle bir vaiddir Bay Çörçil nutkunu bitirirken 
etmek için pek sıkı muharebeler ki bizlere bütün cihanın istikbali diğer bir meseleye daha temas 
vermeg· e mecbur olacağını söyle- ·1 · l' d d" ederek dem"ıştir k'ı ·. 

k ile oynıyan canı erın e ın en un. 
dikten sonra demiştir i: k d f 1 

kurtarma uörın a sar et- " - Alman arın Anglosakson " _ 1942 senesine harp ıray- yayı • 
mekte olduğumuz mesaiy~ devanı milletlerini yıpratmak hususunda retlerımizde fazla sıkıntılara uan- d b'" .. k b" k 1 
hususun a en uyu ır uvvet ~arfedecekleri müstakbel gayret er madan varabilmemiz için Amerika- b Uk 
Yerine gerer. 1'r'ın bir men a olmak üzere · lıların 1918 senesinde elde ettikleri T " .,. 

· - b'h · b' Bundan sonra Çorçil demiştirki: ranya zahire anbarlarile. Kafkasya verİlll mucizesıne muşa ı yenı ır 

mucize ortaya çıkararak Ticaret " • Şimdiye kadar Amerika. petrol kuyularını elde etmek için 
i'emilerinin muazzam bir mikyaıda nm rerek hizmetlerinde kullanıl- yakında teşebbüse geçeceklerine 
intaıına başlamaları la:ıım relmek- makta olan 10 tane korvetin bir· dair bir çok deliller mevcuttur.·• 

DAHiLiYE VEKALETi BİR KANUN 
PROJESi HAZIR-LADI 

Muh•••bel hu•u•lr•r• •it k•· 
nunların bazı m•ddeleri 

tldll edilecek 
Ankara 9 ( Hususi mulıabirimizJen) - Dahiliye Vekaleti, Muhase

bei hıısusiyeyc ait kanunların bazı maddelerinin tadili hakkında bir 
kanun projesi hazırlamıştır. Liyiha esaslarına ğöre, vilayet bütçelerinden 
a,aj'ıda yazılı res~i dairelerle müesseselere ayrıl~akta olan hiselerden: 

~ - ilk tedrısat muallim e muavinlerine verilmekte olan mesken 
bedelı. 

B - Hususi idare büdcelerinin tahsisat yekönundan aynlmakta 
olan yüzde bir evrakı naktiye ıtfa karşılığı; 

C - Arazi vergisinden tefrik edilmekte olan yüzde altı nisbetin· 
deki ziraat bankası hissesi; 

D - Yol ve~gisinden ayrilan yüze on beş -Naf aa vekaleti hiss~si 
kaldırılmaktadır 

. Bun?an başka hususi idare biıdcelerinin nakdi tahsil:itmdan yüzde 
2. nısbetınde 1,~rımakşa .o.lan beden t~rbiyesi tahsisatı yüzde bire indi· 
rılmekte ve bına vergısı kanununa istinaden yiizde 12 olarak tesbit 
edilmiş olan vergi ni~beti meskenlerde yüzde 14 de ve. sair binalarda 
i e yüzde 16 ya çıkarılmaktadır. 

Sahibinin oturdııgu evlerin laaddudü lıalinde bunlardan yalnız birisi 
mesken addolunmak.tadır. Apartmanlar ve muhtelif kısımlara ayrılarak 
apartman ğibi istimal . edilen bin:ıların biızat ııahibinin ikamet ettiği 
daire veya klsımlar mesken olarak kabul edilmektedir. 

B. M. Meclisinin 
dllnKU toplantısı 
Ankara 9 [a. a.J - Büyük 

Millet Meclisi bugün toplanarak 
ruznamesinde bıılunan maddelerden 
devlet memurları aylıklarının tev
hid ve teadülüne dair kanunun ye-
dine· maddesi hükmünün devlet 
şurim azalığına intihap e~ilenle~e 
şumulü olup olmadığına aıt tefsır 
mazb.tasile cami ve mescidlerin 
tasnifine ve tasnif harici kalacak 
mescid hademesine verilecek mu
hassosata dair kanunun birinci 
maddesine bazı fıkralarilivesi hak· 
kındaki kanun layihasını müzakere 
ve kabul eylemiştir. Meclis Cuma 
günü toplanacaktır. 

lngiliz hava kuvvetlerinin 
harekAll 

Kahire 9 (a.a)- Ortaşark ln

giliz hava kuvvetleri Balkanlarda 

şu hareketleri yapmı,lardır: 

6-7Nisan ırecesi Bulgaristan· 

da muhtelif yerlerde Alman askeri 

tecemmüleri,Cumayibili demiryolu 

istasyonu, Petriç mıntakası şiddet· 

le bombalanmış ve büyük yangın· 
lar çıkarılmıştır. 

Yugoslav topraklarında Stru· 

ma civarında büyük motörlü nak

liye tecemmülerine hücum edilmiş

tir. Tam isabetler kaydolunmuş ve 

pek çok hasar yapılmıştır. 

KALDIRIMLARIN 
KOKUSU 

1 
YAZAN: REŞAT ENiS J 

1• • ,,.1 • ot romanı; Son yılların en kuJ111el ı ,.,.,,,. 
Ltıfl160 .rJ15 

garın• . 
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ASK~RLI~ • ı 1 R E A L i T E 1 1 
Son denız harbınde torpı o Od ise 

tayyarelerinin rolü 
Bir zamanlar i'e yaramıyacağı ileri sUrüle· 
rek terkedllmiş gibi gösterilen torpido tay 
yarelerini lngiliz donanması bu harpde bir 
sar olarak meydana çıkarmıştar. 

İngiliz donanması lt1tlyan adonan kurmay reisliğinden istenmiştir. 
masım muharebeye icbar et- Bomba ve torpido tayyare· 

mek için harbin bqındanberi bü· !erinin hücumu, ana kuv-
yük gayretler sarfetmiş olmasına velin müdalıelesi, muhriplerin tanr· 
rağmen şimdiye kadar ona ciddi ruzu olmak üzere üç saf ha arz~· 
bir muharebe kabul ettirememişti. den bu muharebedeki ltalyan zayı· 
Zirıı faşist donan y AZAINJ atı muhakkak ola 

ma top namllarıun-ı 1 rak l~,000 tonl~k 
dan barut doma· A B üç agır kruvazor 
nı saçacağı erde • • ve iki muhriple 

limanda kalarak toplarını parlatma- muhtemelen bir kruvazör olup di-
yı tercih etmişti. Bu ataletinin ce- ğer bazı gemiler de hasara uğra· 
zasını Taranto baskınında verdiği mıştır. Bu ağır zayiata mukabil in. 
ağır zayiatla acı bir surette çeken gilizler hiçbir gemi kaybetmemiş· 
ltalyan donanması hareketsizliğin lerdir ki; bu derece :ıayiatsız p:ır-
daha feci iikıbetlerı, müncer olaca· lak bir zafer deniz harpleri tarilıin r" 
ğmı takdir ederek kolay bir mu- de pek ender görülmüştür. 
vaffakiyet kazanmak çaresini ara· Teknik bakımlarından bu mü· 
mak lüzümunu hissetmiştir.:: him savaştan elde edilen 

Filhakika faşist donanmanın neticelere gelince; her şeyde evvel 
böyle bir muvaffakiyeti şimdiye ka· deniz muharebelerinde torpido tay-
dar gösterdiği zaafı .kısmen telafi yaresinin en müessir rol oynadığı· 
edecek ve ati için ltalyaya bir ü- nı zikretmek lazımdır, Filhakika 

mit kapısı açacaktı. 

Bir taraftan donanmanın sevk 
ve idare heyetinde yapılan tebed· 
dülat diğer taraftan müttefiki Al· 
manyanın teşvik ve teşcileri ltal
yan donanmasını cesaretlendirerek. 
faaliyete sevketmiştir, Bu faaliyet; 
harbin Balkanlara sirayeti imevzuıı 
bahis olduğu bu günlerde Yunanis
taoa yapılan münakalatın güzerga· 
hı Şarki Akdeniz havzasına akın 

yapmak suretile tocelli etti. Mar· 
tın 27 nci günü Sicilyanın Passaro 
bumu hizalarında bir ltalyan filo· 
sunun şarka doğru seyretmekte 
olduğu fnriliz keşif tayyareleri ta· 
rafından görülerek rapor edilmiş
tir. 

Ertesi günü lngiliz ·hafif kuv· 
vetleri Littorio sınıfından .bir düş· 

CModr't1l'lf1ccn~fa İlıYKlll~iil!P 
ve bunlan şarka doğru çekmek sure· 
tile biraz oyalamışlardır. Bu sırada 
tayyareler daha şimalde düşmanın 2 
drıtnot Vf'I müteaddit kruvazörleri· 
oi rapor etmişlerdir. Drıtnot filosile 
seyır halinde bulunan İngiliz ami· 
ralı Cunningham bu raporları alır 
almaz son !liıratle düşmanın takibi 
ne koyulmuş ve ayni zamanda muh 
riplerden mürekkep bir l Yunan fi. 
losuna da kendisine (iltihak emrini 
vermiştir. 

Keşfedildiğini anhyan ltalyan 
filosu geldiği istikamete ya· 

ni batıya dönerek ve süratini aza 
mi haddine çıkararak lngilizlerin 
takibinden kartulmağa karar ver· 
miştir. Fakat bu karar ftalyan do· 
nanmasına lngiliz torpido tayyare· 
lerinin hücumundan kurtulmak im
kinını vermemiştir. 

geçen umumi harpten sonra lngİ· 
liz bahriyesince ehemmiyeti takdir 
edilerek inkişaf ettirilip dünya bah
riyelerinden gizli tutulan ve hatta 
bir zamanlar işe yaramıyacağı ileri 
sürülerek terkedilmiş gibi gösteri· 
len torpido tayyarelerini İngiliz do· 
nanması bu harpte bir sır olarak 
meydana çıkarmış ve süratlerine 
güvenen ltalyan gemilerini bunlar· 
yakalayıp yaraladıktan sonra ezmek 
çaresini bnlmuştur. 

Diğer taraftan teknede sürat 
ve topta uzun menzil diğer harp 
kifayetlerine tercih edilerek vücu· 
da getirilen ltalyan donanma:.ının· 
uzaktan döğüşmek ve sıkıya gelin· 
ce düşmanın rüyet sahası haricine 
süratinden istifade ederek kaçmak 
prensibi torpido tayyareleri karşı· 
sıoda iflas etmiştir. lngiliz donan
masının tayyare ıremilerile miişte· 

rek faaliyetine mukabil üssünden " ·---· ··-·J- -
da tayyare gemisi mevcud olmaması 
hava kuvvetlerini donanma refaka
tinde toplu olarak sevketmek im
kansızlığını doğurmuştur. Netekim 
bu muharebede ltalyan torpido tay
yarelerinin bir faaliyeti meşhud ol
mamıştır. Tayyare gemisi bellibaşlı 
keşif ve taarruz unsurlarını hamil 
olması ve denizde seyyar bir hava 
ü,ssü mesabesinde bulunması itiba
riyle bir donanmanın lazımı gayri 
müfariki olmuştur. lngili:ı: donanma· 
sının yakaladığı düşmanı elinden 
kaçırmamak için büyük bir tehlike· 
yi göze alarak gece muharebesine 
girişmesi ve yalnız bir tek muhribin 
projektöründen istifade ederek a
teş açması deniz harbi tabiye inin 
en ince ve çok maharete mütevak
kıf bir usuldür. 

Hulasa; Yunan denizinde vu· 
ka bulan bu muharebede 

lngiliz filosu yüksek bir sevk ve 
idare ile düşmanı hezimete uğra ta· 
rak Şarki Ak denizde tam bir em-
niyet tesis etmiş ve mağhlp edile
mez olduğuna dair kanaati bir ke
re daha takviye etmiştir. Bundan 
sonra ltalyan donanma!'lının lngiliz 
donanması karşısına çıkmağa ce
saret edebileceğine ihtimal verile-
mez. 

Truvalıları yendikten sonra 
Odise, biran evvel ~ev

Jiklerine kavuşarak yuvasında 

sulhüsükOn içinde yaşamak isti· 
yordu. Fakat mukadderat kendi· 
sine elemli bir yol ç i z m i ş t ı. 
Odise, Lotus denilen nebattan 
yemedi ve bu c;uretle kendisini 
kaybetmedi. Siklopl:ırın adasın· 
da maceralar geçirdikten !'lonra 

Eolos'un çıkardığı müthiş fırtı
nayı atlattı. Sihirbaz Sirse'oin 
efsunlarından kurtuldu. Deniz 
kızlarının güzel seslerine de ka· 
pılmadı. 

Minerva ile Jüpiter ona yar· 

~ 
dım ettiler. içindeki yurd ve yu
va hasreti okadar büyüktü ki 
Nazsikaa 'nm insanı büyilliyen 
güzelliğini bile görmedi. 

Ve tam yirmi sene sonra 
evine dönebilerek sevgili karısı 
Pinelopiyle artık delikanlı olan 

oğl11 Telem:ık'a kavuştu. 

Gaybubetinde onu öldü sandı· 
lar ve memleketin · asilzadeleri 
Pinelopiyle evlenmek için, hatta 
en çirkin çarelere bile baş vur
dular. Fakat vefakar Pinelopi 
kimseye yüz vermedi ve oğlunu 
büyütmekle meşgul oldu. 

* * * 
Omiros'un. meşhur destanı· 

na mevı.u olan bu Yunan efsa
nesiyle bugünkü Elen çocukları 

hesaFs•z Odise'lerin cerP.yan ha-

l 
tindeki maceralarını mukayese 
kabildir. Pinelopi olarak tavsif 
edebileceğimiz bugünün E.len is· 

1 
tikini perisiyle Odise, sihir ve 
efsOn yerine harp badiresine ıığ 

rıyarak iztirap çekiyorlar. Fakat 

~ 
bütün bu iztirapların hangi nok. 
tada biterek nasıl şekiller ala. 
cağını ve ne mes11t bir neticeye 
ulaşacağını Odise'nin macerala· 
rını okuyarak anlıyabiliriz. 

Odise'nin öldüğünü zanne
derek sevgili pinelopi'nin iffeti· 
ne saldırmak · istiyenler buluna· 
caktır; fakat bütün bu kötü ni-
... _ ... __ ı..t ı , • • ı ~ c - _ , _ 

olduğu gibi, ziyafet ııofruından 
kaçarlarken TeJemak'la Odise
nin öldürücü ok darbelerine uğ
radıkları da görülecektir. 

Harbin meddücezrine baka
rak hüküm verenler çok, pek 
çok aldanırlar. Bir atalar sözü 
"Son gülen iyi güler,, diyor ... 

Okullarda bu yıl tamamla
namıyan bahisler gelecek 

sene okutulacak 
Orta okul ve liseler evvelce 

de yazdığımız gibi 16 Nisanda 
ders kesimi yapacaklardır. Maarif 
Vekaleti tarafından gön.!erilen bir 
tamimde programın ikmal edilme
mesi, okutulamıyan bahislerin gele
cek yıl okutulması için tedbirler 
alınması bildirilmiştir. 

Valimiz döndü 
Haruniye'de teftişe giden Vali 

B. Faik Üstün, D~fterdar, Nafıa ve 

1 
Maarif müdürleri teftişlerini bitire· 
rek şehrimize dönmüşlerdir. 

1 Dün şehrimize gelen güreşcilerimiz 

1 

Türkiye Serbest Güreş birinciliklerine iştirak edecek bölgelerin 
güreş takımları dün şehrimize gelmişlerdir. Bu arada lstanbul takımı, 
Feridun Dirimtekin idaresinde, Hocaları Pellin'in refakatinde 13 kişilik bir 

1 
kadro ile gelmiş bulunmaktadır. Resimde lstanbul bölgesini temsil ede· 
cek gürf'Ş ekibi görülüyor. • 

Asfalt cadde, ebedi 
Sel in is mile anılacak 
Dün toplanan Belediye meclisi, caddelere konacak 
isimler etrafında muhtelit encümence hazırlanan 
raporu kabul etti _.,..,,,...,,,. _____ 

Dün şehir meclisi saat 14,30 da Belediye Reisi Kasım Enerin 
başkanlığı altında toplandı. 

Geçen toplantida meclis tarafından caddelere isim verilmesi için 
Aynlan muhtelit e~cümen vazifesini ikmal ederek hazırlndığı raporu 
mecli'e sunmuştu. Bu raporun heyeti umumiyesi aynen kabul edilmiş ol· 
duğunJan Belediye meclisince caddelere verilen isimleri aşağıya kayde· 
divoruz: 

' 1 - istasyondan dörtyol ağzına kadar uzanan asfalt caddeye Ata
türk caddesi. 

2 - Askeri firka binası önünden başlayarak Bahri paşa çeşmesine 
çıkan belediyenin yeni yaptırdığı 22 metro genişliğindeki caddeye "ismet 
lnünü,1 caddesi. 

3 - Mestan hamamı yanından lıyarak saat kulesi önünden ge· 
başlayarak hal önünden geçen ve çen ve hükılmetin içerisinde niha· 
taş karakoluna çıkan caddeye Ma- yet bulan cadde!e " hükOmet cad· 
reşal Fevzi Çakmak adına "Çak· desi,, 

mak caddesi,. 1 O - Rahri oasa cesmosioden 
4 - Banri paşa çeşmesinden başlı yarak inhisar tütün fabrikası 

başlayarak Belediy' oteli önünde 
nihayet bulan ceddeye Sefa Özler önünde nihayet bul.sn caddeye 

Ô 
" Kurtuluş caddesi,, 

adına " zler caddesi,. 
5- Askeri fırka binası önün· 11 - Hükumet Önünden baş. 

den başlayarak nehri takibeden ve lıyarak debboy önünde nihayet 

taş köprUde nihayet bulan cadde- bulan caddeye '' debboy cadde· 
ye "Seyhan caddesi.,. si,, 

6 - Taş köprüden ba4layarak; 
hükümet önünde nihayet bulan 
caddeye "Ulus caddesi,,. 

7 - Abidin. paşa caddesi ismi 

aynen muhafaza. 
8 - Yeni otel önünden başla 

yarak Belediye önüncien geçen ve 
yağ camii önünde nihayet bulan 
caddeye "Belediye caddesi,. 

9 - Yağ camii önünden baş 

ilk tedrisat meclisi 
bugün toplamyor 

ilk tedrisat meclisi bugün saat 

14 de Vali B. Faik Üstün'ün riya· 

setinde toplanacak, vilayet dahilin· 

deki okulların ders kesimi, imtihan 

ve tatil günleriyle okulların talebe 
kaydına ve derse başlama günlerini 
tesbit edecektir. 

12 - Fırka binası yanından 
başlıyarak !lavatlı Halil :evi önün-

den geçen ve su i~leri binası ö
nünde nihayetlenen caddeye " or
du caddesi,, 

13 Eski istasyon iyanıodan 
başlıyarak Ergirler fabrikası önün
den geçen ve tren hattında niha· 
yet bulan caddeye "Karaisalı cad 
desi,. 

Orduya iltihak eden genç 
havacılarımız 

Ankara 9 ( Hususi muhabiri· 
oizden - Etimesuttaki motörlü 
havacılık kısmında uçuşlarını biti· 
ren yüzlerce talebe bu gün Ata
türk anıtına bir veda çelengi koy
muşlardır. Genç havacılar orduya 
iltihak etmek !üzere yarın Eşkişe
hire gideceklerdir. 

Bugünkü deniz. harbinin en 
korkunç silihım teşkil eden ve in 
rilizler tarafından çok meharetle 
kullanılan torpido tayyareleri ami· 
ral Cunningham'ın saffıharp gemile· 
ri muharebe sahnesine yetişmeden 
evvel düşmanın Vittoria Veneto 
dntnotu ile Zara, Fiyüme ve Pola 
ai'ır kruvazörlerine müteaddit tor

pido isabet ettirmeği muvaffak ol· 
muşlar ve yaralanan kruvazör ve 
muhripler süratten düşerek geride 
kalmışlardir. Muharebe sahasına 
yetişmek için bütün gün olanca 

TiKLi ÇOCUK ] 
• süratile yol alan lngiliz ana kuvve. 

ti başta amiral gemisi Varspite ol 
mak üzere ancak saat 21,45 de 
düşmanla temuı ~temin ~etmiş ve 
rece karanlığına rağmen ileri atıl 
makta tereddüt etmemiştir. 

Muharebenin bundan sonra-
ki safhası lngili2 dritnot-

larıoın ağır toplarile pek kısa bir 
ıaıoan~a h~lledilmiştir. Düşman re
milerinıo s~l?etlerine doğru soku· 
lan bir lngılız muhribi proiektör
lerile yaralı ltalyan kruvazörlerini 
tenvir ederken VVarspite'in 38 Jik 
salvoları, düşmanın mukabelesine 
meydan bırakmadan, onları alev 
deryasına garketmiş ve nihayet 
logiliz oıuhripleri tarafından yııpı
lan torpido hücumile facia sona 
ermiştir. Batan ltalyan gemileri mü
rettebatından 1,000 kadarı ertesi 
sabah denizden toplanmış, fakat 
bu tahlis ameliyatına Alman tay
yareleri mani olduğundan denizde 
kalanların kurtarılması için bir has· 
tane gemisinin rönderilmesi lnriliz 
amlrıh tarafındın ltalyan lır•nt'l 

Tik ne demek 
y a z a n olduğunu bilir· 

G. A. 
·------.. ı 

siniz. Yüzünde· 
ki kü~Uk adele
lerden, yahut 

vücudundaki daha büyük adeleler· 
den birini lüzumsuz yere ve birden· 

bire hareket ettirerek çok defa a • 
caip bir durum gösterenlere tikli 
derler. 

Sonradan lüzumsuz ve gülünç 
olan bu hareket ilk zamanlarda bir 
lüzum üze.rine başlar: 

Mesela insan omuzunda bir kaşınma 
hisseder ve orasını eliyle kaşıya· 

madığmdan omuzunu kaldırarak 

kaşıntı hissini geçirmek ister. ilkin 

makul olan bu hareket tekerrür 

ede ede nihayet tik haline gelir. 
t>:~t.ık omuzda hiçbir şey hiı;setme· 
dıgı halde, tikli insan lüzumsuz ye
re omuzunu kaldırmaya • zihninde 
yer tutmuş olan bir ihtiyaçtan do
layı - mecbur olur ve her defa o
muzunu kaldırdıkça bir ihtiyacını 
temin etmİf İn91n i'İbi keyif duyar. 

Bir insanın yapabileceği hare· 
ketler hesaba sığmıyacak kadar 
çok türlü olduiundan tikler de o 
kadar çok türlüdür. · 

Fakat en ziyade göze çarpan· 
lar yüzdeki küçük adelelerin lüzum· 
suz hareketlerdir. En çirkin sayılan 
tik, birine işaret eder gibi gözünü 
kırpmaktır. Bu hareketin, bildiğiniz 
gibi, manası da olduğundan gülünç
lüğünden dolayı tiyatro piyeslerine 
kadar girmiştir. 

Güzel bir kadın böyle tikli olur 
da sokakakta giderken lüzumsuz 
yere gözünü kırparsa peşine adam· 
lar düşürür, :bunun neticesi de ne 
kadar gülünç yahut ne kadar acık· 
lı olabileceğini kolayca tahmin ede
bilirsiniz. 

Kimisi durmadan burnunu kıı· 
şır, kaşlarını oynatır, dudaklarını 

ısırır, dilini ağzından çıkararak du· 
daklarının kenarını yalar. Kimisi, 
daima evet efendim, der gibi başı. 
nı önüne cloğ"ru •sallar, kimisi dai. 
ma hayır der gibi başını arkaya 

götürür, iki türlüsü de karşısında-

kini kızdırır. 
Sık sık , nt"me lazım der gibi 

onıuzunıı kaldıranlar çok görülür. 
münasebetsiz bir yerini tüzumsuz 
olarak kaşıyanlar, uçlarını yolan· 
lar. vücudunun bir tarafından 
baıen pek kapalı bir tarafından ·· • 
kıl koparanlar da vardır... Eski 

zaınan ilimlerinden bir zat bilgi
sinin ieniılii'inden dolayı pek hak· 
lı olarak me~hur olduğu gibi "kıl 
koparan11 lakabile de acaip bir şöh
ret alınıştı. 

insanın iradesinin zayıflığından 
ileri gelen bu tik hastalığı bü
yük yaşa kadar devam ederse o· 
nuıı geçirilmesi pek güç olur . 
Güçlüğünden ve pek uzun zamana 
lüzum göstermesinden dolayı, ço
cuk olmayanlarda tik hastalığı 
geçirilemez demek bile mümkün
dür. 

fakat bu hastalık pek çok 
defa çocuklukta başlı>.r. Çocukluk· 
ta iradcnio kuvvetlendirilmesi da· 
ba kolay olduğundan çocuğun an
nesi, babası sabır ve himmet edin-

ce bu münasebetsiz hastalığın ö
nünü almak imkanı olur, Fakat 
tekdirle ve kötekle değil, dikkat 
ve nasihatle.. Tikli çocuk bu lü· 
zumsuz ve çirkin hareketi vakıa 

istiyerek ve bile bile yapar! Fakat 
ona istememek elinden gelmez, çün
kü iradesi istediği lüzumsuz ve ma
nasız bir hareketi yapmas.na kadir 
olmıyacak kadar zayıftır. Zaten tik
li bir çocuğun iradesi zayıf olm.t· 
sına onun annesi yahut babası ken· 
dilerinin yahut cedlerinden birinin 
sebeb olmadıklarını iddia edemez· 
ler: Tikli çocuk daima sinirli bir 
çocuktur. sinirlil.ik de hemen dai· 
ma anneden veya babadan,cedlerin 
birinden gelir. Annenin, babanın 
ke11dilerind~ tik olmasa bile ona 
istidadı veren sinirlik vardır. 

Onun içinin tikli çocuğa yapıla
cak şey, ona nasihat verecek, ço
cuklukta sadece gülünç olan bu 
lüzumsuz ban~ketin s• •oradan pek 

çirkin sayılacağını anlatmak ve O· 

nun hareketlerini daima rözüode 
bulundurmaktır. 

'I 

10 Nisan 1941 

Köylüye 
Toprak 

Arazi tevziiyle uğraş
mak üzere yenide 
40 komisyon teşkil 
olunacacak 

Ankara 9 [Hususi muhabiri· 
mizden] - Milli emlake ait arazi· 
nin fakır köylüye dağıtılması etra
fındaki çalışmalar ilerlemektedir. 
Yen iden lstanbul, Bursa, Adana, 
Gireson, Trabzon, ve Ordu'da ol
mak üzere 40 komisyon teşkil olu· 
nacak ve önnümüzdeki ayın birin· 
den itibaren toprak tevziine bu 
mıntakalarda da başlanacaktır. 

Bu iş için lazım olan tahsisat 
ayrılmıştır. Tevzi komisyonlarının 

bu vilayetlerden başka daha bazı 
yerlerde faaliyete geçebilmesi için 
hazırlıklar yap•lmaktadır. 

Devamsız 

Öğretmenler 
Maarif vekileti, bu gi· 
bılerin sUr'atle tecziye

sini bildirdi 
Ankara - Bazı Maarif ve 

Mektep Müdürlerinin, talimata uy
gun hareket etmiyen Muallimleri 

cezalandırmak hucıusunda salahi
yetlerini kullanmadıklarını ve bir 

kısmının da tereddüde düştüklerini 
gören Maarif Vekaleti alakadar· 
lara bir tamim göndermiştir. 

Muallimlerin mazeretsiz ve 
mezuniyetsiz olarak bir haftadan 
az süren devamsızlıkları siir'atle 
tecziye edilecektir. 

Kabule şayan mazereti olma
dan derse girmemek veya girdiği 
halde sınıf ta dersten başka bir 
şeyle meşgul olmak, disiplin ve 

öğretmen kurumlarile satınalma 
komicıvonu toplantılarına mazeret
siz devam etmemek, bir içinde iki 

defadan ziyade derse geç gelmek 
( ücret kesme ) cezasının tatbikini 
icap ettirecek ve Bu cezanın te-

kerrürü ve daha ağır suçlar (Maaş 
kesme ) cezasile ödenecektir. 

Adliye Vekaleti 
3 sene zarfında vukubulan 

boşanma sebeblerini 
tetkik ediyor 

Ankara 9 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Adliye vekaleti vila
yetlere gönderdiği bir tamimde 
son üç sene zarfında vukubulan 
evlenme adedini sormuş ve yine 
bu seneler zarfındaki boşanma se· 
bebleri üzerinde tetkikat yapmağa 
başlamıştır. Bu tetkikat bir müd· 
detten beri işbu kanunda tadilat 
yapı.oak suretile boşanma davala
rını kolaylaştırmayı icabettirecek 
hükümlere esas teşkil edece~ tir. 

imtihan neticelerine ait 
istatistik cetvelleri 

Ankara - Mekteplerde imti
han neticeleri ve ders yılı başı ma• 
IOmatı hakkındaki istatistik cedvel. 
terinin, bu husuıta yapılan tebliğa
ta rağmen yanlış doldurnldugu ve 
yanlış yere gönderildiği görülmüş
tür .• Başvekalet lstatiı1tik Umum 
müdürlüğü Maarif vekaletine bu 
vaziyetin tekerrü:ünde alakadarlar 

hakkında adli takibata girişmiye 
mecbur kalacağını bildirmiş, veka-

let te mekteplere ~ir tamim gön

dertrek bu gibi hallerde ayrıca in· 
zibati muamele tatbik edileceğini 
son defa olarak ihtar etmiştir. 

iaşe mUsteşarhğmm yeni 
kararları 

Ankara - iaşe müsteşarlığı 
lastik ve otomobil lastiği, teneke 
tevziatı hakkında mühim lbazı ka· 
rarlar vermiştir. 

Otomobil lastiği tevziatı bun· 
dan ııonra doğrudan doğruya vila· 
yetlerden alınacak motörlü vasıta 
ların miktarına göre yapılacaktır. 

Teneke tevziatının da bu iş· 
lerle uğraşan, tenekelerin şeklini 
değiştirerek piyasaya arz.eden umu· 
mi ve muayyen müesseselerin husu 
si fabrikaları kanalile yapılması kır 
rarlaştmlmıştır. 
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ÇabGI 11 .. lnM flltathacı Ali e....,. ...... .u, 
_ KapıJI aç oğlanı teslim et 

Mataf.. Sonra fena olar. 
Fakat mutaf kapı)'I açıcılardan 

defildi. Evden yilkselen çıihklar 
yGrelderi parçalıyordu. Arbk bu 
çıthklara 10kaktan bqka Hller de 
kantmıyordu. Herkes kaç11m11, 
herkes tath cuma kurtarmak yola· 
na dökOlmilftO. 

Çakıcı ba İfİD böyle olmıyaca· 
tun anladı. Mutafın kapı kOIDfal• 
Numan zade lbrahim efendinin 
evinden bir menliven alda. Diter 
komfUIU olup halen lzmirde Gui 
balvannda ticaretle müttefil Ar· 
pacı zade F eysi beyin evinden 
Mutaf bacı Ali efendinin evini reçti. 

Artık Çakıcı Mehmet Mutafın 
evind idi. Kızanlar her tarafa tat· 
mQflardı. Hacı Mutafa da efe ile 
h.aberdi. Mutaf bacı Ali efendi 
içia mukavemet iaakinı kalmam11b. 

Oijw tarafta Sart ıhcuında 
kalan kuvvet ne ol11111fta? 

Ba çetenin ~ burnu bUe 
k.naB1qtı. Tlkip kuvvederi do
kuz pbit verdi. Sanlardan birili 
Ha.a beJ İlminde bir zabitti. Do
ku ldpnin bama rireo Çakıcı 
maavia .. teli; branhktan bililti· 
iade çekHip sltti ve takip ml&e
zelılltnl clokaz febicliD batmda me
yaa ve üariUiz bnkarak karanhk· 
.. lcantb. 

Kuaba sokaldannda kıyamet· 
ler koparken kaza kaymakamınm 
~ olmamH• m&ak..._.JCIO? 
Çakıcı Mehmet aba1iJıia ~ 

- Y....- var dliif 1idli, ç.. 
klCI,,... .... 

Balkanlarda ev· şöyle bir vaziyet 

velki ronden- •lm•k istedikleri Al manga 
beri b.tbyan mu· ' anlaşılmaktadır : 
bareb.,e bakıldı·" Gerek Romanya Ş 8 r k t 8 h U C u:m 
ta za•an. Yaroa- ve rerek Balra· tehllkealne k ..... 
lavya'auı, diiıman· riıtan, YafOl)a~- -· T• 
lanıulu ziyade ya'ya ve Yananla· tedbir 8llyOr 
.. Ebedi cbtlann- Yugoslavyanın tan'a kartı açılan Lonclra.9 (L a.t- GoteıalMq 
dan,, ltonuuaa11 harpte topraklan· da çıkan Gotebon Posten razete 

sına bakmadan seslendi: lizl• ~·Iditt , .. "Ebedi dostlan onların -~-~a!~~1ÜIS1abi~ linin e.r11n ......... .-.. ..... 
,.. ,,.__ menaisinde bulan· H - • IMID kezi Poloayada Lidz, Şarkt P,... - Hanım! Vaktimiz yok . ..--... 1 ~- ada ıca.-:.a..-.. 

...iL..!- mamak elden pi- V A Z A N ece15 ... e ve aynı y .... , .. :.._15 "• PolonJada cajıa çabuk fi, .. _.. .. Jll-- --... ---.l b 
- Evladımı nereye rotürecek· mez. MalOaıdar ki A 8 E 1 rZ:.-~ata-~~r- Lablin şehirlerinde 11ılclan IÖn· 

siniz?. smer ııuanu .,.n&MIUI dnr.e tedbirleri .ı._.ktadır. Ba 
- Sen biç .... k etme...... YafOllavya'nın • 1 1 IDUQft kalabilece- ıehirl• Sovyet hadGd11 civannda 

otbıaan blnıa bile hatl plmez. iki ebedi dolhı tine inanmakta- bulunmaktadırlar. 
O bise emanettir.. _ _.a,;_:..r.. hal- vardın Sanlardan biri, 1937 •••· dırlar. Bu nazariyeye töre, lnpiz Muhabirin bilclirdiiine rör• 

Zavalh uaenıa 1~1- ıinde imzaladıjı pakt ile aralannda ve Yuroslav Tayyareleri ba top- Almanya Şarkta bir hilcam tebli- I 
ıiz, 1Decalsiz çocuk fiyiadi. Hacı ebedi olarak doatlak miinuebetJe. raklann ü.ı.-inclen °açamıyacaj1 kesine kartı bo tedbirleri almak· ...... 8 •il J 
Matafa çocaia aldı, uloaa rötlr· ri karalan Bulraristan, ikincisi de fibi, eter Yaroalavya'ya ve Ya- taclır. Klau 
dii. ~!!~ı~Ali:.,.... cibaan- daha reçenlerde hariciye nazınnın naniatan'a hlcam eden Alman · .. rl• geçmele le-

__. ..... Belrrad'a kadar riderek imzaladı. ukerleri, Balrar topraklanna ricat Kil üzerine ,..... edetl Al· 
madan qatıya in~ Cihan· tı pakt ile eb-,di olarak doat ol- edecek olurlarsa, lngiliz, Yanan • e n I • r 1 il 
almanın kap111na ıiirme- dnpna ifade eden Macariatan. ve Yaroalav ukerleri, Balrariatan d t 
.... keadlliai .. nretle eaıaifet Maı=ariatan önce Alman Htilim harp d11mcla kalmak kNVtnı ifade yap an aarruz olundu. elbn~ aı--b. Adtmcatız belki de klan .. .____._ • 9 ( A. A. ] - Tas 

._.. d •La.!--• ve terbiye k1talannın,.topra n· etmiftir diye, ba ukerleri takip Londra 9 (A. A) - in~ ,~ ... ,_ .. • L-L)r...lı. Meydana çıksay ı ı11&1111&1· , el • ··- L!ı..IL.!-
._. ,.. d k ldü dan RomanJ& ya reçm erme mu. etmi-ceklerdir. Macariatan, Ro- hava nezareti istihbarat bGrosa as-- lllllUlrlı-· 
L! Çakıcı tarahndan era ap o • -,- Ne_.... Tavmİ!l razetelWn 
ıu rd vafakat etti. manya ve Balraristan, Almanva bildiriyor: ... ,.,.. ı--
rillii ii ı uı.a:...au.:- röre Gçlnt& ve clar-Mataf meydanda olmadıjı için Şimdi de Alman kıtalannın, ile fili olarak harbe iftirik etmif Bombardıman tayyarelerimiz --.- -a.a.a..a: 
Çakıcı salon kap11111dan çocatan •hedt dOlta olu YafOllavya aley. olMlar bile, Alman ukerlerini bu Kil üzerine 100 ton kadar ylbek dGncG YafOllay -orclalan,_,......: 
valdeaine seslendiı bine açdu •harebede topraklan. derece korayamazlardı. infilak bombaıı ile 30 binden futa bir maharebeden sonra .,k= 

- Hanıaa; dediı Met.ala töJle· nm hareket "'91 C)latak ~allanılaaa- Hayır; Eier Yaroalavya'nın yaniıa buabaıı atm..Wdart Dok- UP.tetmitlerdir. Yapalavlar 

Y•10, Bana o• bin altm wnllana "-.o- 11 İ"-in elinden relen kolaylığı Y•p· " ebedi dostları " , hakikaten harp lar ve deniz tezlc4hları temamile vattak eepliellnln difer mmtalca .. • 
.. ı- " ,. lannda ve hilhaua Kosova yay 

cata iade ederim. Yallamu1& me maktadır. dıtmda kalmak karannda iae&er, kıııl bir alev haliai abmtttr. .......... _..... • illfl-Vzrlir. 
kafumı hediye ı&Mleriria Oiier •• ebeclt dost,, Balrariı. banu Alman ukerlertnia toprak- rin merkealaia .._ kif..W Wr 

Ve bırakıp evcleö çllcb. taİı'a relince; ba da" sulh ve IBÜ· lanndan reçmelerine ve ba top- kilometre uanlafanda bir alev ,,.,..,,_,,. ı.bi6i 
Herkes llmba11nı söndürmilf, aale•etia kona .. 11,, için •: tali• raklarıo hareket ÜN& olarak kal- tabakaı k.,.....tır. ltaı.a t '9 f A:. /1\.) - Se1111-

evinde ıinmifti. Çakıcı ef41; Ahmet ve t..Wye., kdalarınıa topraklarını lanalm•na mini olmak santiyle Bombardıman ta~z yedi ltalyu ..hfiu.ri F.,...., 
beyi de yanana alarak kollarmı tııl· igal etmelerine rua olm'lf ve tim. temin edebilirlerdi. Bir defa bana birlbirini talribedee ~ laalia- 7.ap " ..... n= Slrp kaw9'· 
hya, sallıya sokaklarda yGrli:t dl ba kıtalar, Yaro-favya'ya kartı muvafakat ettikten IODl'a, kendi. de S saat kadar Kil ilzerinde aç· ı.; tarafnulan ieral edildiğine 
bqladı. ~ memua, ...ı.. B-'--· to klana barek t " 1 · -..1 k 1 ' " m--ı··dır. r•kaa v·-1·•- itfa. ...1-lr ti...a_.Jdan mkan haberleri beLçı-! L--L--!-...1--C Yolda ka· -.- pra ı e ussü .. ne taarruz ,...en u er erı ror· ......, ~ ., ..... -- - ~ r 

saba ':ı~;M:.a....t ef•· olarak kallanmaktadırlar. dikleri yerde İIDt.a etmep teşeb- iyeyi lciz bırakbğı ve kendilitin· tekzip etmektedir 
di hoca,. rMpldi, ou da alda. Gerek Macarlltan10 ve rerek bGa etmeleri YurOllavya'nm ve den IÖnilnceye kadar yandıkları Ht1NlcM Y..,..ıav ., ... 
Blru ~ otlayla berabei rel• a..tprWtantn ha harpte takip et. Yauaiatan'ın en tabii haklancbr. muhakkaktır. lelüne cenJl'lll edlpw 
dedeoi•a ...... ndaki zata 1 ... d.. tikleri ·~ •n hafif tabirle •y· Alman askerleri ve Alman harp e·ır çok Alman dan·ız 
.tti bunlara da beraberiail aldı. kındır. Bir taraftan topraklarının malzemesi, Macariatandan, Roman· - Loıulra 9 (a.a) - Yaroalav 

Al:y, malay ficlerlerken b;..~· hareket 0..6 olarak kullandmuı ya'dan ve Bala'arİltanclan reçiyor. altısı bahrıklı realb!::~c·:_ ..... __, .. L----L&.ıı. le· bafa9cla declıoil-n o,tı... 11P için her torlG kokybtı ı&terirken, Alman ukerlen ba ...aeket• __ ...--~ 
kaçmak İ8tedL :Z.-aUı ~ak dAba diier taraftan da harbe k•n•mak lerin tonraklanncla tecemma edi- -.l.I.... n."·--
_. acha abm'4Mn aık•claa 11kılan --... -r Londra 9 (a. a.} - lnfilia Bata. billile c..,an et.ekt.....-• .-..-• 
bir lnaqanla ,_ ~$ebit ma- istemediklerini bilclirmekte ve harp yor. AlmaD tay,....a.a ba ........ riye nezaretinin tebllti, lı•n len i9 t.G,n f1ıildetle tat· 
aamaa ökçel.n;.te btclanıblar1 dö- d11mda kalmak kararını teyit et· ketl..m bava .. ,........_ a~ Harekette ,_..,_ Alman de- tledil•if:tir. Bir Allfw radyo ie-

Ş .. de t.jn'dıktan sonra 
kUa illeİ'keda1 Çakıcı efenin bu
tı;ı bittabi kaymakam beye haber 
verilmişti. Kasabada sadece üç jan. .... v--. •it.baki kavvet Sa- • 
lihliye atadem.,. iitmifti. Aksi-
lite balcum; o ............ kay-

ilfG lı.art111Dda zavallı babası da- mektedirler. yor. baBaaa ra;..n, bak ~~!eket- nizalhlannıa .. ,.. ..,. ••anlarda ta,_. da bana ba.,I et•"ıtir. 

Bulcrariıtantopraklarını Alman I•, tecemmu no t-a ve mu·bı·m olmQf"-r. Bı'Zl'm makabil oıı--•na a"- zayıa· t verdiril-rald&de. Fakat bu eşkıya için adam 6 danl y la 1.u ....- 15 .. 
öldiinaek parmak çıtlatmak kabi· lutalarıaa açarken, hamı tayyyare ••y 

1 
~ı~a bagoa lav ve tedbirlerimiz de o nisbette iyi ne· miştir. Yapılan çarplfmade bilhu· 

Balkanlarda sulhun korunmuı dü· anan tayyare ennın ücam nna ticeler venai1tir.Birçok denizaltılar aa , bava kuvvetlerimiz telliayib linden bir şeydi. Çakıcı ba sebeple protesto etmektedirler. Ba derece 
..... Yürü şüncesiyle yaptıi'tm beyan ettiii tahrip ettik ki buolann müretteba- etmiftir. 
cliva flrledi. zama-. Sovyetler Birliii, Balıar .bir tara& bir bitaraflık beynelmi· tmdan hiç biri eair ahnamaaqtır. Ya,..,.ı.ı., ,__le 6ir ce ... 
.... -~ iltu,oea ~~4l:Ja11•'lll•.SIWn111111a • ..,_etW takbi5 1-'· ·•~betlilrin tıarillinde s«>r11- Mamafih be~ Alma deniz· ~!1:.- ı 

--ı. a-- A • ...... .... ......dr. -1&.1--...1-- .U .... .._ ... ela• refle RVVffipr .,. 
~ ...... •ki "'8CIİll 
idare batkltibi IDVbam Ahmet ş..; 
kir bey bulunuyordu. Ba alamet 
Şakir bey Ôdemif kaymakamı iken 
Çakıcı .,..... evioi J&kbrmlft.. KeD· 
cliUne -

- f.feadimt. Çakıcı çetesi 
lcuabaJI bub 

Haberi veriliace akbaa 1Mı vak'a. 
reldi ve clftal 

- Eyvah.. 8eadea intikam al-
-ta rekU 

Şekl .. tellie .... ittir 
Mmmt Şakir' ..., pcellk ... 

bııllllai rtymifti. Aldıjı haber 6ze. 

rine flfJrdı. Entarisinin altına paa
talon çekti, üstüne ceketi riydi. 
Gecelik takkesi bqındaydı. 

Sonra fGya işin farkına vardı. 
Pantalona çıkardı. Fotinlerini aya. 
ima çektL Yine olmadı, puata&ona 
Y •iden &iyeli. Ba _,_ ceketi 
çıkardı. Taklreyi atb, fesini batma 
koJcla, fakat ,m. olm· ... b. Yeni
dea pataloıua 91kanp ceketi ıiJdi. 
Halla odumıa içinde ne yapbtıaı 
keodial de bilmiyor, Çakıcı efenin 
iatabmuıı dilf&nerek bllabatün pe
ritan olayorda. 

Onan bu halini rören ev halkı 
\aatin, batla telip difmiiftO. Ki· 
aW abdesaae ibrithıi yakalayıp 
lmmol lltlae U,.yor, kimiti eline 
leçİrdiii bir IUlll yutıtm mutfak 
rafına J•lettirmeie çahfıyorda. 

8-itanfta Çakıcı efe itini 
ı&nnekle ...... 

ile ewe tirdi. Salona reçti, 
kanalda. Hacı Mutafa ev balkının 
t.,atlan aramda Mataf bacı Ali
nin otla Ahmet beJia yatak oda. 
llDa U.lecli. AI.et bey o 11rada 
14-17 ,....,... idi. Zavallı renç 
brona k.,._ıa bir kötesine bu. 
•il~ korbdaa aÇllaa tözlerle 
baknH,.._ 

Haca ..... ~açtı. Sert 
adımlarla ,. ....... ilerledi. 

• • • 1teyl Kalk otlam 
rıyan. Hıç korkma. Seni rezmeje 
rltlreoetfz 

Dedi. Fekat ahmet ~ kork. 
...-..U. •lakihlmGyd&? Bfçan 
ÇOeak 

- ADoe •• Anne. 
Diye ...ıendi. Bu davet o.. 

..._ •1• .,.. örtaliyle ört&nmdt, 
:...a.ın..;· yqh bir kaclm rlrdl. 
.,~••Mutafatteblkeı~-1(11 

lh tarafa dOllltllllltGıı,·WP' 

orada bir tatla ......_iÇ --. " ~ı..T•f»!".,.. D..a--. D---,. ve u---- .. ._........ -ıır _...., 
1 

__._ 
Çakacp M..._t w'4k • k~k t&i.t9 ....-; balda bar- l _ -...--, ~ __,. ..U 50 Aı.iai IOlıi4t:; ~-"'•:;•i1-.~-~~I• - ...._. _.... 
~l , ... ~ ...... •lft,..tl. JOPl'a..,_.. ...... bo........... 1e 4a ..... " *' • •Millilba,ek bir 
a.ar meaıara ile mihah Wçwaı • = ...__ &.ö.-L-ill '" barp at ........ taıprakluıa • 1llliııle ltnl;• -.1tt1111 ~klerilli ittnf ve 
;aberlno alarak boıdata kad. 

1 
__ ,. ~ c-:::•ıa wak ._,_pc.. 1iitıüa da t.._ ~. Ma'-ioayadaki 

r&tnrdn v• oradan Mataf hacı Ali old·- ·t~... ~··· 1... .............. Al.. ileri ~ ......... .. 
efendiye hitaben fQ mekteba JIU• laiıayor. sa1,..-..- ,..... ~ ............... ~....... ~ ~-
...1-..-aL a.a .... anı ve mallalle Alman lntaW.. elll; •;illı'lı'-t de-- .._ _ .. _... .........__ ...a.I ı..ı.. Wr lwda.W.çtır. ,....._ kavvetlori ile temuı iatibdaf 4'· 
~~ ;:da.tiyle yolWa. ,,.... .._ ltaip. Y.,...tan _. ~t -- - .. - -..- ıo,a ,J;.., ~-ba bo.1*- aediti bildirilmektedir. 

KASABADA MUTAF HACI ..... .,_. 1ır'1'ıt ıet habin .a. .._.,. • •lltllflLh .. lit wı='r -... edecek ve hatta ........... irılr. la.ltı 
ALI AOAYA. -tini Wt1n Balkanlara ya,..._ ~ ~ ~._k~!_alan,, t~~ -.,,,. .. •4illıM 

otlan isin hiç ~ ..... .... .... ..... ha...... ..... - ..... ..... - :'"P" __ .,... 

kıe..WW ~· sa. Hdnd ye Macar •aklarmın ela ba ._. nıt ..--~ olaoM.lardar. at .......... ba uUrllır • Londra 9 (a.a) - Belrrad fad 
bir .. kttlpla .,.....,. ........... O t• ..-o ~~ ...._ ........... Rcweaya ,,. Ma- lann içine dojn takip edilecekler- YOia bi&diriyor: 
.. _..,. YAcli• ...,.. 11.ı.a- maktadln f~ t,bi:Ta,,.... cariltaD baa biliyorlardı. Ve.... dir. Ba takdirde Alman aekerlerine Puar Mbahı ditman tayy-.. 

:Atıı•.u ... J ter, Balptrilta'tiij Miicariltanın HD ln,Otere için bu yolda ~- lwi ......... a.aaaız bir hilcaıa ..,...,.. -T• uymayan ve akıl ve .. atıp da 

IT.a.K:v tMI 
ve Romanya'mn topraklan üzerin- natta bal1UUD1ya liimllda yokta. yApl91f ve bir çok mham kim1e· 

l 11imıyan bir miaafirperv.lik ıa.. 1.-..L-den a-•ak, bu memleketlerin bO· nfiltere ile mGttefilrlninin bu nok· .-m öl&m&ne sebebiyet verm: .. ı-
r- termekte olan .. ebedi dotlar,: Yu· d ~-yük .... 1.irlerini ve limanlarını bom- tada haklı oWaldaiuıı iapat etmek ir. · 

.,.... roalav ukerlerine karşı aillhla ma· 
10 Nisan 1941 bardıman etmişlerdir. Balrariatan içiD devletler hukuka kitaplarına kabele edeceklerdir. lıte o zaman· Belrraduı büyük bir kısmı ha 

ve Romanya bunu topraklan• ritmete IG&um yoktur. rabeye dönmii•tür. ' Kabraman ye 
llkk' Mlaelu.i dar ki " ebedi dostluk,, misakiyle -

karşı yapılmış bir tecaviia te 
1

n dikte ettifi yol ba· mukelenen çehreler hakiki manza. ıalm rören Belrrad milletin bilri'i 
ed·-k protesto etmiflerdir. dar. Hava bombardımanları ve yet ve ........ .esi fU ettiti iflıı 

Perşembe 
YILı 1941 • A Y:4 Gia: llO K•• 154 

_... ~_..ı.u:..t. L-.l• d l ruiyle meydana çıkacaktır. Hidi-

8• prot8'tman ~,- eu.uı ost arın habız proteatolan düpaanın ilk lni ve tabribiz k1ir Rami 1S57 • llart 21 
'Hlerl UlfO.lteWllenel 1J ba d ı ı ' aelerin aldıiı mantıki c•eyan bu- • iki devletin harp~ ev et erin de harbe ıüriiklen· dar. banı olat11ftar. 

-;;;;;;;~==::;::ı=====~~~~~====~==================~============~======~··.,..-'",,;ppte1ı illle-~ 1 .... Alııwııeı.r -- .Sitil 
LoiMft 9 ( a.a ) - Miılt.IPI 

p,..ıız •n•• Atinadaki ••· 
~ r&re. ltaaçak HIKlal .... 

. 

ene evvelki ziyf etler 
1 624 yıbada Bruulenbarr sarayında muh· 

teşem bir ziyafet verilmiftir. Ziyafete ç~· 
;ırmak için ıönderilen davet teskerel.-in• 
arkuına fQ cllmleler Y ...... 1 

.. Misafirisin ttlllliı elbile, boyalı kandara 

,;Peleri ve Maieste karalı •llmlark• 1arh0f 
olmamaları rica olanar. . • . 

.. Her lokmayı m&tealdp prap ıçilmez. Her 

k t~ bittikten IODl'a yamn bardak 
yeme -•· • 
prap i-;mek Ufidır. • 

,. Elin sabanlar• daldınlmamuı, ...u ... 
k 'klerin 1ahana atılmımul, kemiklerin aru1a 
d:.. hrlablmamaıı neıaket icabıdır. 

,. Parmaklannıza ya&amayınız, tabata tGkDr· 
~ laanaaaaza IOR örttiliino ıilmeyinia. " 

me itte 300 ıtae 9"81ki nezaket kaideleri. 

L_..._ Cl.V lnrilterede, bilı:ıaı 
UIRll-• Londra civar1oclal\ 

111aul ........ yoUarda bUlllİ ''°" 
·._ ,.J.L&. •obiller tekr•:89r 
ı..- v-ı•• dana t•kmaP .... 

.. '"-... -.-.,.;.d_ıı;:. ... Her ....... 11'!'.-._.,.brin ... ,,... aokta: 
lannda bekUyeA ba huaıt otomobillll'l'f9C9J1 

tehir civarındaki 1&a11belarda •tçiraaeji ıebir
de blmata t.,da .... l.ondralılan alarak 
a6tlrmelde, abafaleJia telctar Lodraya retir· 
m•ktedirler. Ba .......... a .. bip olaalar bu it 
için fazla miktar ben-!° almak ha~kına ba
"iaclirler. Ba la,Uterede lf başı ve istrahat sa· 
atı.inin bqluaıcuıcla nakil vasatrlannı izdiham· 
dan kurtarmak için alıamlf yeni bir tedbirdir. 

• 6,000 sene ti· ltalyadaki Vezav Y•· 
nardatının kGU..t al. 

vele ait çocllk tanda kalarak uırlar-
b daberi mevcadiyetini 

._a_ra_u_ı __ ~~ mahafaza eden Herldi· 
lanam şehrinde Jlllardanberi ilim adamları ta
rafından arqhrmalar yapalınakta ve her araş. 
brmacla .-ı aecleniyetlere menaap kavvetli 
eserly bahmmaktadır. Fak.t eski medeniyetin 
en. fiizel eHrl.-i 1alnız l>Q tehirlerde dejil, 

k'91k AtJa topraklarında balmar. DGnyayı 
aaran harbe rafmee uki Geldaniltan toprak· 
lannda arqtırmalar yapan bir heyet Ur şehri 
harabeleri arumda bir çocak arabası bulmaı-

tar. En faiı bet bia .... a.rl otan ba 
...... ba ,.an ~az çoC9k arabalanna 
çok benzer. Y.a.aız bu arabanın tekerlekleri 
daire şek&nde olmayıp, ıom bir üstQvaneden 

ibarettir. Bana mukabil elle tatalap itilocek 
yttleri tunçtan yapılmış olup ba fiialn bome 
madeninden yapılan saçların hpk11ıchr. 

Kurt llllllri ~= ~ 
- pi- ...... Şehirler ~-
ki hlcumU larm hOcamaaa •iw-

'----~-ı:--9 •lfhr. Kart avcaa.rı
nın biith a.,.........., bvalan bir çok ta• 

uklar ba acaU.. bapaalana ..... dıardıl· 
ramam11tır. Ba yeni llet kartllmda l.apolutalı
lar yeni bir valltaP bat vawsul nbr. ı.,oa. 
yaya kart avı için ........... brtallar retirtl
mİf, ba kartallar kriar &zerine havadan pike 
iaiflerile inmekte ve bayvaaı tırnaklarile yara· 
ladıktan aoara bafka bir kurdu &serine sal
dırdınuldadır. Sa .-ta ile ...ı.keti blbrlp 
eden k~ kartolmak .... lla;11 .. ldir, 

M11to1 ..-w.. ia•• t.te ..... 
eclea ,ast ... Alman Hkeri Ywn 
kıtalarmın çapraz ate1i altına alı
narak twmen i•ha .dilmiftir • 
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ASAi SiNEMADA 
Suvare Suvara 

8 ,30 BU AKŞAM 8,30 

iKi AKSAM BiR GONDOZ K Al D 1 • 

Muır Fi/imcilik Aleminin Güzide San' atkarı Sahhar 
Bakışlı Dilber Yıldız: FA TM A R ÜŞ T ÜN ÜN 

TDIRKÇE sozıı..o ARAPÇA ŞA~KOlb.O 

Saadet Yuvası 
] 

Aile yuvalaranı bir kurd gibi kemiren •• içtimi yara
lar1 ne,terliyen mühim bir mevzu. A•k•n a•kla 
mUcadelesi herkes tarafından merakla seyredilen şaheser 

iLAVETEN: Sergüzeşt filimlerinin rakipsiz 
kahramanı: O tJI "f) Y l[ER. Tarafından 

Son Derece Heyecan Ve Merakh Sergüzeşt Filmi 

BEY AZ S'lJ,, Aiti 
O 1 K K A Tı lstanbul Belediyesi .Şeh.ir. Tiyatrosu 

ı Yalnız Beş Temsıl ıçın 

11· NiSAN Cuma Akşamı Birinci Temsil 

Kiralık Odalar 
Loca ve numaralı yerler satılmaktadır, Mahdut yerler 
kalmıştır. istical ediniz: TEL E F O N •• 250 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELER: 

4Şubat, 2Magıs, 1 Ağustos,Jlkinciteşrin tarilıleri11de gapılll'. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Lirahk 2000. Lira 
3 

" 
1000 .. 3000. 

" 
2 il 750 

" 1500. 
" 

4 " 500 " 2000. 
" 8 ,. 250 " 2000. .. 

35 " 
100 " 

3500. " 
80 

" 
50 " 

4000. " 
300 ,, 20 

" 
6000. " 

BUGON 

1 
1 s 
1 
t{ 
[ 
1 

' Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

81• s 
1
• K L ET alacagımzda __ az zamanda 2,000,0 

satmakla dunya 
rekorunu kıran 

tJI il\ J !\ S . f 1 C 
Markalı B J S J K LE TL ER I görünüz 

Ticarethaneınize gelen bu bisikletlerin son tekimülii 
bcycnilmekle beraber lastiklerinin taze ve kontntal 

ekstra prma olması sizleri memnun edec~ktir. 

Satış yeri: Asfalt cadde D E D E O ti L U 
Bisiklet tecim evi 

Saatçi Vehbi Çömelek 
SAAT KULESl KARŞISINDA 

Zenit, Arlon, Neker, Nacar Hislon kadın 
ve erkek model saatlerimiz yedeklerile 
beraber gelmiştir. H e r türlü tamirat 
kabul edilir.. 502 

Memleket Hastanesi BEVLiYE Mütehassısı 

Dr. Operatör Saim Etkun 
Kadın, Erkek idrar yolları (Böbrek, Mesane ve Erkek 

tenasül hastalıklarım) Kızılay caddesinde İstiklal Okulu 
karşısındaki muayenehanesinde tedaviye başladı. 

Telefon : 183 

10 Nisan 1941 

Alsaray ve Tan sinemalarmda 
BU AKŞAM 

Canlı bir tarih ... Yüksek bir aşk ... Heyecanlı bir mevzu 

Bu Güne Kadar Görüp işittiğiniz 
Türkçe Filimleri.n En Azametlisi 

llY Al ESiRi 
HALİME 

[ TÜRKÇE SÖZLÜ BÜYÜK ŞARK FiLMi 

Al d . ı···· .. ı saray a ılaveten ı Tanda ilaveten 
GENE AUTRY Bu günkü haıbin en ı llSJI f 

kanlı sahnelerini gös- ı ...... ı 
teren İngiliz Alman Tarafından temsil edi
D e n i z H a r b i ı ...... ı len heyecanlı ve nıa-
lYCZE. T KALlELEr' 1 ı l!CliJll ı cere filmi CASUS 

Türkçe SözlU f ...... i VE KOY BOY 

loca Ve Numarah Koltuklarmızı Erken Aldırımz 
Alsaray tel. 212 Tan tel 266 

Pek Yakında : 

BERİ ÇAVUŞ 
10~~,<~f SUllU 

:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 1 Halkevi Reisliğinden: 
i 1\ 1 IJT ~T fj\ J 23 Nisan 941 U l u s a l Egemenlik Bayramı Bilet·· ! ( Bisiklet Gezisi.) 
: ~ !I ·~ ~~ ft leri geldi. HOROZOGLU Gişesine Uğrayarak Taliini· : Evimiz spor şubesi 13-4-
: zi deneyiniz. : 941 günü bisikletle Misis'e 

TUrklye ı, Bankasına para yat1rmakla yal· : : kadar gidip gelme bir gezi 
nız p•ra blrlktlrmlt ve faiz almı, olmaz, aynı i 90 ve 150 voltluk BATARYALARI HorozoGlu ma· ! tertip etmiştir. Şeraiti anla-

•. gazasında bulacaksanız. •. mak isteyenlerin Halkevi bü-••m•nd• talllnlzl de denemı, olursunuz. 377 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : ~ünya havadis ve müziklerini evinizde BiR AGA gibi : rosuna müracaatları ilin olu· ! dinlemek isterıeniz AGA radyosunu hatırla AGA ! nu't. ~ 10-11-12 625 

Akkümülatörlü 

1941 MODEL I 

MARCONi 
Ve •••••••.•••• Gene 

Akkümülatörlü 

1941 MODEL I 

SPARTON 
Radyolar1nın Satı' Yeri 

ADANA: Abidinpaşa Cadtlesinde 

Tahsin Salih Bosna 

Tlcarethanesldlr. 

iLAN 
Adana Askeri Satınalma Ko-

misyonu ~eisliğinden: 
Mıktarı Fiatı İlk Teminat 

Cinsi Kilo Kuruş Lira Kr. 

Zeytun yağı 500 78 29 25 
Şehriye 2000 31 46 50 
iki kalem iaşe maddesi pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 

11· 4· 941 günü saat 15 dedir. İsteklilerin belli gün ve sa
atta Adana ııkeri satin alma komisyonuna müracaatları. 
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: radyosu dünyanın en iyi radyosudur. Horozoğlu: Halkavi Reisliğinden: 
: mağazasına lutfen uğrayınız. : ( SİNEMA J • • : : Genel sekreterliğimiz ta· 
: Odeon, Kolombia, Sahibinin sesi ve diğer bilumum : rafından halkımıza gösteril-
: marka gramafon ve plaklarımız mevcuttur. DiKKAT: : mek üzere gönderilen filim-• . 
: plik fiatları (125) kuruştur. Gramofonlarımızı görmek : ler 10- 4- 941 tarihinden iti-
: ve plaklarımızı dinlemek üzere Horozoğlu mağaza· : haren akşamları saat 20.30 
: sına liitfen uğrayınız. : da gösterilmeğe başlanacaktır. 
: : Giriş için Halkevi büro-
: Her nevi Okul malzemesi, Okul kitapları ve kırtasiye : sundan serbest giriş kağıtla-• . 
• çeşidlerimize ilaveten memleketimizin her tarafmda çı- • rının temini lizımdır. 
•• : 624 9-10 • D ııi [,I 11'1 A ' karılan romanlar dahi celbedilmiştir. Bunları görmek : _ ! IJ [I ~ ~ /h üzere Horozoğlu kitap evine uğramayıunutmayınız. : Tarsus Emek Çır-
! Adres : Adana Yeni Merkez oteli altında Horozoğlu kardeşler ·: çır Fabrikasından: : ................................................................................... : 
Askeri Vaziyet Ankar~nin kahve ihtiyae1 . İ LAN 

Ankara . - Memleketin umuuri 1 
(Baştarafı Birincide) kahve ihtiyacı için 40 bin çuval Sümer Bank Ereğli Bez Fab· l 

miş olan Alman kuvvetleri Perle kahve getirtilmesi hususunda le- rikası atölyesinde çalışmak 

Fabrikamız tamiratını yap
mak ve mutabık kalınırsa ki
lo başına aylık randman üze
rine çırçır ustası aranmakta
dır. Talip olanların fabrikaya 
miiracaatları. peyi, Üsküp v• Niş şehirlerini iş şebbüslere girişmiş, Ankaraya 460 

gal etmişlerdir. çuval kahve ayrılmıştır. Bu suretle üzere iki tornacıya ihtiyaç 

vardır. istekliler halen çalış· 
tıklan yerden ücretlerini, de
recelerini bildirir vesika ile 

10- 12y 15- 17 626 
Yugoslav ordularının hareka 'ehrin üç aylık kahve ihtiyacı te-

tı hakkında bir malümat mevcud min edilm!ş oluyor. 

değilsede bu orduların Alnıan Nifa geridinde bir Alman 
kuvvetlerinin yan ve gerilerine .,.. hüsnühal varakalarını on beş 

gün zarfında Konya Ereğli· 

sinde bulunan Fabrika direk

törlüğüne göndermelidirler. 

dereceleri imtihan ile tayin 

Sayın Halkımıza 
Mevsim dolayısiyle dük • 

kanımızda hergün kuzu eti 
bulunmaktadır. 

karşı mukabil taarruzlarda bulun- · zırhlı kolu püskürtüldü 
maları ve kazanılan zaferi alt üst Atina 9 { a.a ) - Selahiyetli 
etmeleri hiç de gayri varid de- mahfillerden öğrenildiğine göre , 
ğildir. Günıülcineye giden ve Yunanlıl:w ADRES 

Kasaplar Halinde 93 No: 
lu dükkanda Kasap 

Şimali Arnavutluğa geçen 
Yugoslav ordusu Draç limanına 

60 kilometre )'aklaşcr.ış buİunmak 
tadır. ileri harekat devam edi· 
yor. 

Macaristanda askeri hazırlık· 
!ar yapılmakta olduğu anlaşılmak
tadır. Peşte rady<'sunun rumuzlu 
neşriyatı buna delalet ediyor. bu 
radyonun spikeri son neşriyat sı

rasında uç defa şöyle demiştir: 

': Dikkat 1 22 inci zafer mer'iye· 
te girmiştir! ,, 

• Verilen bir habere göre, 
lngiliz ortaşark orduları baş ku
mandanı general Veyvel kararga
hını Yunanistana nakletmiştir. 

Bununla beraber, bu haberi teyit 
edecek henüz hiç bir malOmat 
relmemiştir, 

olunacaktır. 

5 • 8 • 10 604 
ÖMER ÖCAL 

10-ll-l2 627 

rın daha evvelden tahliye ettikle
ri Nifa geçidine bir Alman zırhlı 
kolu g-irmiştir. Mamafi geçitten bir 
az ötede bulunan bataryalar şid· 

detli bir ateş açmışlar ve Alman· 
ları püskürtmüşlerdir. 

-: ........................ ~ 
iLAN i SUD.ı\J lElBISrE-.. 

ı Lll{)tJJIZ G "'fLDi 
roQ••••K•••T•••Q•••R•••n•İ Belediye Riyasetinden: 1 ALI RAiF ELBiSE 
i ı• Belediye anbarında bulu- D E p O S U 
: K ) s t nan eski 15 adet bisiklet sa- ıı Yağ camii civarında No. 81 • ema a ır • l k · ı ........................ .. 1 : tışa çıkarı aca tır. Talip o an· -
• H i l 16 4 941 t · .. imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
: asta la r ı n ı bergün ar • • pazar esı gu· U. Neşriyat Müdürü : Doktor 
1 Kızılay caddesindeki mua- 1 nü saat ikide Adana Beledi- Keı11•l SA TIR 

İ yene evinde ı..bul eder. (9) 
1
: ye mkeza~ salonunda .~lım sa· Basıldığı yer : ( B U G t) N l 

1 1 
hm omısyonuna muracaat· Matbaaıı - Adana •••••••••••••••M•••M•••• tarı ilin olunur. 828 


