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kuruldu 
-Yum ltlacW.-

ARE KANUNUNUN TEBLİ 

Çörçilin nutku 
lıgilterelin •al•Mif•ti .. 
... lllitli itiraf ilnifl 

Ankara 11 ( Radyo gazetesi ) 
- lnriliz başvekili Çörçilin nutku 
bütün dünyada derin akisler Larak· 
mq ve her memleket nutku kendi 
zaviyesinden tefsir etmiştir. lngiliz 
rueteleri beyanata çok mükemmel 
bir realizm ve sekinet modeli te• 
likki ediyorlar. 

ltalyanlan röre lnriHz bqve
kilinla nutka, lnrilterenin yal,1nı 
Amerikayı rilveadijini ve ..... 
ler bekleclitüıi, yani matlClbiyeti 
kabul ettitini itiraftan bqka bir 
tey detildir. 

Japonlar. ,ö,. nutkun en mÜ· Anıerikan 
hiaı noktası, Amerikaİan yardım 
latiyen tarahdar. Alalan radyosu lı gemı·ıeri 
Çarçilio beyanatmı cenaze mera· arp 
.._de çalınan marta ve okunan Harp malz ..... al 
•ertfyeye benzetmiftir. t•t•r•••k v•pur· 

ttbveria ~~lk yama(a Roman· l•r• ret•k•t ~·· 
Y• -.atbutı ile taylı c:temektedin k I? .. ,.,._ u c• 111 

..-ç ba n-.tkanda hflfiyet A.A) DGn 
qtn.cla harp edenl.-den batı.et• Vqinrton 11 ~ . - ere-
-.ittir. llaıaqn lnrlltere Dfl'Dnda ol· Ruıve]t, Hal ve Stinaoa, •rilt . 
d"itl• biz pe"-1& biliriz. 

1 

ye yapal•cak yafdımlar hakkınd~kı 

H d 
tedbirlerin tanzimine memur komaa· 

Q udumuzda ki yonun reisi Hofkinı ve deniz hare· 

B kit ...W AIAiral Stark'le bir ictima 
ull.ar kıtaları akdetmlflerdir. iyi haber alan men-

• balardan ötranildiiin• röre bu 
llerlbe 11 ( .. ) - Bir '-· top1aatıda lnriltereye veya miltte

..., aı11l•llr 6Utllrigor : fflderiM rönderilecek harp malze. 
/gl Acr6er alon Berlin IDllİfti tafıyacak vapurlara Aate-

~krindı •-• rlkan harp remilerlnln refakati 
., ....,.., lata· ....... i r&r6t6lmlftlr. Difer ta· 

lerua. Tılri Aıulıuiıutt11111 nftan öirenildiiine fÖ", bahriye 
N Nfllc 6ir llle .. /ege aeuretinin timdiye kadar muariz 
....... ,.Jdlecefi lelllln etili· olaaaıma ratmen lnıfltereye yeni
...,..,. TraJq,.t,, hl•· den bir miktar torpido muhribi 
~ A,...11 lcıtalanıua tltı verilmesine huırlanalmaktadar. 
'l!.Jı_'!"Mli ttıldp •llııelıerl _ VlfİDrton 1l ( A.A) - Raz· 
~ - velt lu11I denizle aden körfezinin 

""""""'"" fa/cl.,,,.,. "'-ika VapaJ'lanQa s..-fltefere ,.,, ...,,J·~·~"'~w.~,·~·:'-=ımm• 

1 Mkost YMJ.,.i ) 

ingiliz 
Alman 
Orduları 
temasta 

lnrili> Yanan asal mnda. 
faa hattının en zail tara. 
h Manastırdan Serfiçeye 
inen vadi Qzeriadeki l(o. 
zan bal•esidir. 

i Manastır 
dllştll 
r.,..,.. ortl••• 
0.JdlMn ,ı..ıı-. 
llUl/uı6il """""" ..a. 

-RADYO-
- a...ı..; -

Alman ord.lan Ymum -
Yaroslav cepbelinde ileri ba· 
reklta devam ed•ek, 8lld Avu. 
taryadan ilerliyen kuvvetlerle 
Zatrep'i ve keza Balrariltan 

Alman ıır/alı 6irlilderine Maıuulıra ıiru/uın 61igiilc ve Yaroalav hudatluının bir-
zagiat oerdiren J n 1 il l • 6om6artbnan lann~e•.-..- lettiti bölredea hareket eden 

,. .... , 1••.. bvvetJ..ıe ele Paraçia ka1aba· 

T k 
SIDI ..... et.aifhirdlr. B..a.r •• • b t Monva vadWai tUip ed .. k ur ıye ser es ;r.;~ 

üre ·bı.rincı·liklerı· :::*~m::~w = 
• S. ....... SovjWlt .. .,dH·• 

.... vsdlii .. ı..ı..de Oaklp&D 
11 stllılda •kilometre ........ Kefnalk 

---·ı• botaaada v ........... . 
bı lıııcı =·= ~-= 

11 (Radyo gazetesi) -

Amerikanın Groenlandta üsler te. 

Iİ"İne karar verdiği evvelce y:ızıl. 

aıfb. Gelen ıon haberlerde Dani· 

markarım Amerikadaki sefirile bir 

anlatma yıpaldıjı bildirilmektedir. 
Buna istinaden Groenland, Ameri· 
ka tarafından İfl'•I olunaaqtur. 

Alnıanyanın Norveçden lzlan. 

Macar Kral naibi Horti daya, oradan Groenl•nda 11cnya. 

M A C A R :~: ~anada ve Amerikayı tehdit 
· 8f1 malumdur. İfral keyfiyeti, 

Su muhtemel her hanfi bir Alman 

ORDU tarul ıunu timdiden önlemek için 
0 sa rerektir. 

yDrOyQşe .
1 

H•b., ımpar•torıuk 
g Çtl b.,, ••. 

1 
Londra 11 (a.a) - Adis-Aba. 

Amiral Horti Orduya ~~:~··:::: :::; 
it
' çekalnıif tir· Ba bayrak oradan 6 bir emirname naıre 1 Hne evvel indirilmlftfr, 

_ Yazısı 3 nncn sahifede - Matsuoka hlll 

Amerika haıı ordusu ku· 
modan ı lngilterede 
Nevyork, 11 (a.a.)- Amerika 

hava ordua kumandana lngiltere. 

ye hareket etmiştir. Mumaileyh 

orada cereyan eden havA muhare· 

helerini ve yeni nıildafaa _..aııeri· 

ni tetkik etmek kere hUt• 

Rusya da 
Moakova 11 ( a.a ) - Japon 

hariciye nazın ba sabah Leaiarrad' 
dan Motkuvaya hareket etmiftir, 

Dün Leninrrad'da muhtelif mOea· 
tsseleri reııımlftir • 

Lıninrrad 1<1vyeti dün ık· 
ıam .. reflne bir ziyafet vermiftir. 

Matsaoka - Molotof .-... 

A-..•ıdrlıl ............ 
• IMa in.....,. wl bir ne
tice .ı.olnn •a.ldln ve mab
tl•nl• .. 

Al •• D lar v...-..vyanm 
....... ........ ... plnfltçl 
lut'.ı.. almlflar, fakat banlar 
-•••r• ve e1ir eclilmitlwdlr. 

Ahun ndyoea tarafmclaa 
Makedoayada teslim olan Ya
nan ordua mevcaclanan 80 bin 
olduia bildirilmiştir. Yananblar 
bu rakımı pek mubalirab ba!. 
makta, Makedonya' da ana vatan· 
la irtıbatı kesilen. kuvvetlerin 
15 bin oldatuna, bunlardan bir 
kısmının da Halkidikya'y:ı çeki· 
l~re~ .o~a~·~ anavatana nakle
dıldığım bıldırmektedirler. 

Arnavutlukta ltkodra, Ko. 
kq. Elbaun istikametinde ha. 

• nk~t~ reçmif olan Yuroelav hir 
ddennın hareketlerine devUlettik 
erine dair bir haber ...... •ad•ı 
Ahnanlann Manubn ele PÇİr· 
meleriatlen aonra ba kavveü .. 
rin ilerlemeleri hataW.r. &.ala
nn rerileriodekl kwv..ı ..... 
cama l'efmeleri ltzmchr. Akli 
takdicle tam bir ı.ı..1a ..,. 
kalacaklarchr. 

Son relen bir haberde, ti
mall Yaoanistanda ilerliyen Al· 
man kıt' alannın lnfillz ordan 
ile temasa reldiii bildiriliyor. 

Yanan ve lafiliz on1.a.n. 
nın uıl mfldafaaya karu ver
dikleri meni mDclafaaya çok 
elveriflidir. Dat l'eçİtlerinclen 
reçlp cenaba inmek Almanlar 
için çok ftlç olacaktır. 

Ba battm .. zalf tanft, 
Maautardan Serfiçe'ye inen va
di flaeriadeki Kozan bölraidir. 
Barua tankluın ve zırhlı bir
liklerin hareketine çok müsait. 
tir. Mevıiin ba zaif k-aaı La. 
pderin çok kawetli hltacak. 
lanada flphe ohm• .. •. Lart
liıııı.ia Yananiltana tetirdikleri 
ıııabla birUkleri .,. bölrede ba
laadaracaklan mahakkabr. 

lnriJis tayyareleri A• .. na.. 
1'111 ztrhb birliklerine taamı& et· 
miti•, bir çoldannı huara aj
ratmflardar. ~ ~ ta 
yarelu ba birli 

Ôr fi idare 
mıntalcasında 

oturanlar 

A•doıu,. geçmek 
islerle .... Y8PUrYe 
trenlerle ••cc••• 
••kleclllecekler 
Ankara 11 (IW,o palell) -

Diln l.taobal vlllılılla Awlofa,e 
reçmek İltlJ• ntaadqlan kolar 
lak ,a.twilecejiae dair ~ 
IODra ba .W• &rft iUn k01D11• 
tana ruetelere bir tebliicl• .... 
haomuttar. Banda töyle deail
mektedir: 

I " 1 - Ôrft idare altmclald .... 
takaü fatanW, ICll'klareli, Edlra .. 
Teldrdai M Çaaıkale Wk-daa 
.-e1c d.U. '°"" ..... k fll••Ddi
ferle, aiifaa batma 50 kilo ..,..._ 
rile birlikte Anadolaya ~ ._ 
te1enler bakklada bflke..& k .. 
nn ruetelerle illa edilmlftir. 

2 - Nakil itlerini -tala• 
bqarabilmek içio alınacak ted· 
biri• yine razetelerle ilan edile
cektir. 

3 - MatJap iulbat ve Wba
•• temin zmamcla illDda büma· 
cak ...-. balbn riayetlerW 
rica ederİIL,, 

Hadllıla• biriWııW pek lir· 
atle tQip ~ Wr 11••• k_, 
nlfula ..... ki aaı.a ........ 
mmınm bqka y.tere ritmeliai 
kolaylaftarmak pek yerinde Wr be-
rakettir. S.. NYİllç ve ......... 

Ptsta, lllisartar, .... 
... •ldlrtllkleri ..... .,, ...... ,...,. 

Ankara 11 ( A. A) - Blylk 
Millet MeclW ba p toplanarak 
latanhal .. basa General Kizaaa 
Kara Bekirin teşkilata esuiye ka· 

~ununbaun1 17 inci maddeaiadeki 
ille 1 ak müddetinin hitamı ,, 

kaydile dahili nizamnanmenin 18(). 

nci maddesiain 2 inci hkrumdald 
·•son devre,, tabirinin tav.ıibi bak· 

kandaki tabirine ait ve •evzaba· 
his taWrlerin tavıııilaiae lüaa ol
machtaaa dair ttıtkUMı ... ..,e en • 
clmeni .ubataauu kaW eb8iftir. 

e.-...,. P081a telınf 

....._ aldlrllfl ile lnbi.u4U 
- •lcllrltjG .. °'-"' ..... 
.........1940Wcleılak•de-
tlfikHklw yapdmuana ait kana 
llyibalannı tasvip eylemlf, ErziD. 
can ve civan yer Whllndlın 
mflt.... olan mıtakalanla zarar 
rönalen yapalacak ,........ 

ait kanan• 4 inci madHliH bir 
hkra illftll ................ 1 • 

birinci ..... .,... yapmlfbr. 
Meclis Pazartesi aünll IGplaoa. 
caktar. 

118iH8r81i1 T ,. bllJllk 
• bir ziyanti 

Tokyo 11 (A.A) - ......... 
nin Tokyo bGyQk elçlal ba 
nabah hariciye m11111-• ziyaret 
etaiftir. Bir laat .._ mlllkat 

esauanda Japoap le lnrUt..,. 
alakadar edaa ...ae&er ...... 
mittir. 
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Girid Adası Sarki ftkde- ~ Gör~~ıer 
n 1• z ı· n n n a· h t a r ı d ı r lH,::~::::::, .. ~:::~E;~·:: 

:~~ DAHİLİ HABERLER 
' . 

Güreşçiler Atatürk anıtı
JI lıimiıkim sebebiyle, fırsat bul· na çelenk koydular 

Girid ad ısı Ro lıalya, Yun.ı· 
nistana harp il.in 
ettikten sonra ln

gilterenin Akde· 
nizln hemen he· 
men nrtosında kiı 

Girid adasını elinde 
tutan devlet kuvvetli 
bir donanmaya ve ha· 
vacılığa de malik o-

dostan tayyore ile 

yirmi, ve ltaly•n· 

!arın oniki adada 
en l>üyük bohri 
ve havai Ü'lsüolan 

dukça okurum. içinde cidden 
güzel yazılara tesadüf ediliyor; 
fa~at münderecatın e~seriyetini 
teşkil eden kısım; pek de beğe· 
nilecek şeylerden değildir. Ge. 
çenlerde aynen 

Bölgemiz beden terbiyesi 
müdürü hitabede bulundu 

Köylü 
Giyim eşyasını ucuza 

temin edebileck in olan Girid oda· 
•ına asker çık,_ 

lursa Şarki Akdeniz· 
Leryozd::t.n yirn_i 
beş d.ıkikalık ıne 

B~n dönerim dünya döner 
Dünya döner ben döıı~rim 
[)~inya döner hen döneriın 
Hen dönerim diinya diiner 

de kut uçurtmaz 
Ankara : - Köylüniin kul

lanmakta olduğu bazı giyim eş· 
'-~~~~~~~~--! 

rarak orasını, balıri ve h.vai bir safededir. 
üs ittihaz etmesi Orta ve doğu 

Akdeniıde vaziyetlerini fevkeliidde 
kuvvetlendirmiş, ltalyanların on 
iki adadaki üslerini ayrı bir hole 
koymuştur. 

Girid, Orta Akdenizde büyük 
bir adodır. Mesahaisathiyesi 8618 
kilometre murabbaı olup nüfusu 
400 binden fdZlo1dır. Girid, Akd " ı 
nizde garpten şark• doğru 140 
kilometre uzamaktadır. Yunan iıb
resinde bulun-ın Girid aUası, Kan
diye, Hanya, Resmo, Lıisiti vila
yetlerine ayrılır. 

Girid sahillerinde deniı pek 
ılerio olup, ekser yerlerde 1,000 
ıoetre}i buluyor. . . 

Giridin cenup sahılıııde A'pra 
Vuna Jenilen üç dağ silsilesi uzan· 
maktadır. Bunların en yüksek te 
pesi 2,470 metre yüksekliğinde bu· 
lıınan P•iloriti (diğer i•ıni lda) da· 
irıdır. 

Girid, pek eski bir medeni-

yetin m.rkelidir. Milfıdda" 
dört bin sene evvel Akdeniz hav-
zasındo boşlayıp birbirini takip ve 
inkişaf eden dört medeniyetin en 
eskisi Girid; yahut Minos1 nıedeni· 

yetidir. Mino.s n1edeniyetinin nıer

kezi Knosos ~elıri idi. Otuz be~ 
sene evvel lngiliz :isftrı alika mü· 

tehass"' B. Evans tarafından yapı· 
lan katılarla meydan• çıbrılon es
ki ı<nosos şehri, Kandiye şelırirı

den otvuı•)Üille '.!5-30 dakika me· 
safededir.ı 

Akdenizin bu büyük ad.ısı, 

Yunanist.ınının en verimli ve en 
ıengio vilayetlerini ihtiva eder. A
Jada üı.ümJ ı.eylin, hububat, porta· 
kal, mandalina, limon. kitra ve 
her nevi r.ıeyvalarla hububat yeliş· 
nıekıe.Iir. Giridin en büyük şehir
leri olan Kandiye, Honya, Resmo 
adanın ~imal sahillerinde kiiindir. 

Fakat Giridin asıl eheınmiye· 

tini t e~kil eden şey ne çok eski 
medeniyeti, ne toprağının ,verimli· 
ligi, ne de 'letafet ve mutedilliği 

değil, sevkulceyşi vaziyetidir. 

Girid, coğrafi .v~ziyeti itibarile 
Şarki Akdenızın "3nahtarı me· 

sabesindedir. Bu •<,layı elinde tu· 
tan devlet, kuvvetli bir donanma· 
ya ve havacılığa do malik olursa 
Şarki Akdenizde kuş uçurtmaz. 
Giride bu ınüste•na sevkulceşi va 
ziyeti temin eden cihet, gerek on 
iki adaya gerek Yunanistana ve 
gerek Süveyş ~atıalına ve Arrika· 
nın ~imal oalıillerine yakınlığı dün 
yanın en büyük donann1.:ısını ferah 
ferah istiap edecek ve üç taraftan 
dal!"larla mu~ .. l bulunan Suda kör 
fezidir. 

Gırid adası salıillerinin uzunlu 
gu :.!45 ve genişliği de 12 .. 15 km. 
oldugunu söylc~ck rri.istesna .se~· 
kulceyşi vaıiyetı hoklonda bır lı
kir vermeğe kafidir. 

= 

ANf i ULOPE Di 
Goltz Paşa 

iki gün evvelki ajans telgraf· 
ları arasında Goltz P3şanın ismi 
geçmekteydi. 

Bizinı Golç Paşa detlıl!"imiz 
Colmor Baron von der Goltz 1843 
te doğup 1916 d:ı vefat etmiş bir 
Alman kumandanıdır. Osmanlı or· 
dusunda müşirlik rütbesile muhte
lif vazifeler deruhte etmişti. 

Şarki Prusyanın Bielkenfeld 
kasabasında doğdu. Irakta 73 ya
şında öldü. 

Kurmay subay çıktıktan sonra 
Prusya ordusiyle muharebelere İş· 
tirak etti. Harp tarihi ihtisasına 
ayrıldı. Muhtelif horplcre, bilhassa 
1870 harbine dair eserler neşretti. 
" Volk in Vaflen,. ve " Müselliih 
ınillet,, Başlica eserleridir, 

Borlin askeri üniverailesin<le 
askerlik tarihi muallimliği etti. ikin
ci Vilhelm'e de askerlik dersleri 
okuttu • 

1883 te Osmanlı devleti hiz. 
metine girdi. Erkanıharbiye ikinci 
reisi oldu. Osınaıılı askeri teşkilii· 
tının ve kanunlarının ıslahı için 
çalıştı. l•tanbula kaymakam rütbe· 
sile getirilmişti. Müşirliğe kadar 
yük•eldi. Alman ordusundaki rüt· 
besi ise ferik ti. Geçen umumi harp 
esnasında 1915 - 1916 arasında 
birinci ve altıncı Osmanlı orduları 

· kumandanlı"ında bulundu. 

G iridin Avlnnya ile arası 550, 
Süveyş kaırnlına mesafesi 500 

Draç ile arası 630 ve Brendiziye 
uzaklığı 640 kilometredir. Bu gün 
kü seri tayyareler bu mesafeleri 
azami bir saat bir saat bir çeyrek· 
te ferah ferah katedebilirler. 

Girid ><fası gerek Libyoda ve 
gerek Arnavutluktaki harekat için 
ayni faydalorı lemin eder. 

G<çen eylülde, ltalnnlar Mı
sır-ı doğru ilk taarruz homlel~riııi 
yaptıkları zaman lng-iliz tayy.uele· 
ri Masra M1lruhtan Sirenaikte Ital
yan üslerine varabilmek için 350 
kibm,trelik ıoe53fe katetnıege mec 
bur l>ulıınuyorlardı. 

Holbuki Giriddcn lng-iliz tay
yareleri o.yni yere varınak için yal
nız '.!00 ı.kilome'.re!i~ bir tne.safe 
k-1lelmeleri kafidir. G irid ~i:r,alde ve cenupta 

birçok limonları ihtiva e· 

diyor. Fakat Pn nıülıimrni, büvlik 
donanmaların ve drıtrıolıarın de~ir
lenınesine fevkalade müsaiJ beş 
büyi.ik ve sul.ırı derin körfeze ma 
lik bulnmasıdır. Bu körfezlerin en 
mühimmi yuk.rıda söylediıJimiz Su
da körfezidir. 

Hanyaclan 20 - 25 dakika 
mesafede, kiıin olaıı Suda ki\rfeıi 
ltalya yuııanistana taarruz ettiğin 
deıı beri, Akdenizde bulunan lngi
liz filosunun üssülharekesi olınuş
lur . .Suda körfezi, hem çok derin, 
hem de yüzlerce harp gemisini is 
tiap edecek bır büyüklüktedir. Bu 
körfezin diğer bir me:.dyeti de üç 

taraftan yüksek dağlarla muhat bu

lunması ve bu sıır~tle hava taar 
rut!arından kolaylrkla korunabile
cek evsafı haiz olmasıdır. 

• 
1 tolyay• yokııılığı dolayısi-

le sık sık hava hücııın· 

!arına ugrayan Molla üssünden de
vamlı bir surette istifade edemiye. 
n lngiliz filosu, Girid adasında, Ak· 
denizin ortasıncb muhtelif harp sa
halarına çok yakın ve Matı.dan 
daha emin ve daha müsaid bir üs 
bulmuştur. 

Giridin Şarki Akderıizde müs· 
tesn:ı sevkulceyşi vaziyetini nnl:ı
mak için meşhur Yunan filozofu 
Arıstonun miladdon 330 sene evvel 
,öyledigi şu sözleri zikretmek ka 
fidir: 

''Minosun niçin denizlere h3.· 
kinı oldugunu anlıyorum,,. Malum
dur ki, miladdan {000 seııe evvel 
terakki ve iııkiş"f etmiş olan Girici 
medeniyeti zamanında, orada !eşek· 
kül elmiş olan hükumetlerin kral
larına minos derlerdi. 

J 
Şeklinde muazzam bir yuvarlak 
demirin bile bu mecmua.la yer 
bulduğunu gördiim. Yuvarlak 

~ 
demir. diyorum; çünkü bu (Şii· 
heser'ın) mini n1İni saçrna ile 

} 

ifadesine imkan bula.nadım. 

Ben; edebiyat, şiir, sanaat 
vadilerinde, gençlerin hırpalan

masına asla taraftar değilim. Bila 
kis yeni istidatlar bizden teşvik 
ve himaye görmelidir. Ancak 
"teşvik ve himaye,, kelimeleri
nin sadece ağızlarda dolaşması 

kafi gelmez; '-endioııize, haklı 
veya haksız, bir biiyükliik tahtı 
kurarken üzerimize dü~en veci
beleri de yapmalıyız . 

Görüşler mecınuasını hen1 
böyle "ben dönerim dünya dö
ııer,, kılıklı Mösyö Döliipolis 
hakikalfurından kurtarmak, lıem 
de gençleri baboco, agabeyce 
teşvik etmek içiıı mecmua drek· 
törlüğü fahri bir edebi heyet 
teşkiline çalışmalıdır. G e 1 e n 
edebi eserler bu heyetin ikoz 
ve taslıilı süzgecinden geçme· 
dikçe macnıuaya girmemelidir. 
E'.debi heyet; şelık.ne tenkitler• 

1 
le, yol gösterici neşiyatla genç· 
leri hem teşvik, hem tenvir 
etmelidir. Gençlere yıldırıcı ya· 

~ 
zılar değil, düşündürücü nasi-
hatlar yazılmalıdır. Hayırhohane 
tenkit cok, pek çok faydalar 
doğurur. 

Hugün yarım yamalak yazı 
yazmaga y eltenen gençlerin 
içinde belki yarının kudretli şa. 

irleri, sanatkar n5sirleri vardır. 
Bunları muhalazakıir bir kafa ile 

~ 
yıldırmak ne kadar fena bir 
hareketse irşodsız, ikazsız, reh
bersiz, ışıksız bırakarok ilaniha· 

~ 
ye saçmalarına müsaade etme· 
teri de o derece fena bir hare
kettir. 

{ 

Umarım ki bu ynzılarun 
Halkevl müdiranıncn ve mecmua 
drektörlüğiince dikknt gözüne 

~ alınmağa layık görülecektir. ~ 

~ :;. ::. J,\ f 
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Türkiye serbest. g~re.l biriuciliklerine iştİr.lk etınek üı;ere şehrimize 
gelen güreşçılerımız dün merasimle Atatürk anıtına çelenk koymuş· 

!ardır. 
S•at 17 de Bölge binasında toplanılmış, lıuırlanan çelenk alınmış 

fode a•keri b1nılo olduğ-u lulde Atatürk parkını g.idilmiştir. Burad• 
merasime istiklal marşile boş!.nmış, bunu müteakip abideye çelenk ko· 
nulmuş ve Seyhan bölgesi beden terbiyesi müdürü Riza Salih Saray 
güreşçilere bir hitobede bulunmuştur. Riza Salih ·Saray, güreşçilri ve 
bu münasebetle şehrimize gelen misafirleri selamladıkta~ sonra de
ıniştirki: 

" - Bugün (Alo) mızın mane
vi huzurunda çelenk koyoıak üzere 
toplandık. Bu toplantımıı ile yal· 
rıız çelenk koymuyoruz arkadaş. 

lor! (Atatürkün) rejimine, c'imhuri 
yetimi•e, cü.n'ıııriyet halk partimi
ze devlet ve hü'.~lirnetimize ve- bil
h1s•a bunların hepsinin b,şırıda bü
yük kahraman milli şefimiz (ismet 
lnönü) ne candon ve içden, kuv
vetli ve sarsılmn iman ile ba)flılı· 
ğımm bir kere dalıa hep beraber 
yadediyoruz. 

Hepimiz pek ıyı biliyoruı ki 
güreş l>izin milli sporlarımızd,n· 

dır. güreş 'poru hakiki ve cor.lı 

mülıarP.zenin timsalidir. tKoca Yn· 
•uflar, Kara Ahaıetler, Kurtdereli
ler gibi nice ünlü pehlivanlar çık· 
tı içi~ıizden ... Bütün dünya Türk· 
!eri kuvuet timsali olarak tanır 

Bütün dünya L,iıe: 
[Türk gibi kuvvetli!] der. 
Atalarımızın bize kazandırdı~ı 

bu şerefli ünvanı bizler daha bü· 
yük ehemmiyet ve kıymetle saklı· 

yoruı. 'Netekim beden :,terbiyesi 
genel direktörlüğü teşkilatını kur-

makla yurddaşın fizik ve moral 
kabiliyetlerini ulusal ve inkiliıpçi 

amaçlara ve yurd müdafaa icapla· 
rına göre yüksellmekteyiz. 

Yarın Türkiye serbe;t güreş 

birincilikleri AdJna do, bu zümrlid 
ovada, bu altın ~ yurdcld yapılacak 
gıyemiı ve ilk hedefimiz buraJa 
birincilik olmak değil tanışmak, 

kokloşmak, sevişmek ve en kuvvet· 
li varlıklarımızı içimizden seçerek 
dünya birinciliklerine lı uırlanmak 

ve Türk bayrağını bütün dünyaya 
selamlatmaktır. 1936 Berlin olimpi 
yadındo Yaşar dünya birincisi ol· 
doğunu ve Türk bayrağını bütün 
dünyaya selamlatarak istiklal mar· 
şımızı bütün dünyaya dinlettirdiği

ni hepinıiz pek iyi biliriz. 
Türk 1milletinin içinde dalıa 

bir çok Yaşular vardır ve çıka
caktır. Arkada~lar!., 

Alkı1larla biten bu lıitobeden 

se>nra merasim bitmiş, güreşçiler 

halkevimizi ziyaret etmişlerdir, Mi· 
safirler ev tarafından hazırlanan 

büfede izaz olunmuşlardır. 

arato·n ar şiarı IA e e komi -
yonu teşekkül 

etti 
1941 tUrkiye b ir i nciliği 
25 mayısta Bursada 

yapılacak 
Ankara 1941 yılı Türkiye Ma

raton koşusu lıirinciliği bu seoe 
(42 kilometre 195 metre) üzerine 
25 mayıs pazar günü saat 15 de 
Bur;ad• yapılacaktır. Geçen sene 
15 atletin iştirak ettiği bu mühim 
ınusabaka, Ankara'dan Şevki koru' 

nun 1ııuvalfakiyetle başardıi('ı bir 
netice ile son bulmuştu. Bıı yıl 

Mesut bir nikah mü .. bık sayısının yirmiyi geçece-

Çiftçi ile amele arasındaki ih· 

til:ifları sulhen hal ve omele hafta· 

lıklarını tayin ve mürakaba etmek 
üzere h"' sene teşekkül eden ko

misyon bu ~enede vil:iyet meka
mın1n tasvibi ile ziraat ınüdürü 

Nuri Avcının mürakobası altında 
Tevfik Kadri Ramazan oğlu, Mah
mud Kibaroğlu, Nabi Menemenci 

oğlundan teşekkül etmiştir. 
merasimi ği tahmin edilmektedir. 

Dün saat 17 de Belediye salo- Beden terbiyesi Genel Direk-
nundo kalabalık bir davetli huzu· törlüğü, koşulara gireceklerin eve· 
runde Bayan Cavidan ~aman oğlu !emirde bir doktor muayenesinden 
ile Bursa verem dispanseri baş ıreçirilmesini bölgelere t.ımim et-
Doktoru Bay Ali Ömer Yürüğün miştir. Atletizm federasyonu; ancak 
nikah merasimleri icra edilınlştir. sağlık durumları iyi olan atletlerin 

Bu kıymetli genç çilri tebrik eder 
ve kendilerine mesut olınalarını 13 ve 27 Nison ile 12 may19ta ya-

Emniyet müdürlüğünden ve 
jandarma kumondanlığından birer 
aza tefriki suretile komisyon önü· 
nıüzdeki perşembed•n itibaren faa
liyete geçmiş bulunacoktır. 

koşulare. iştirakleri takdiriııde Tür
kiye birinciliklerine girebilecekle· 
rini al3kalılara bildirmiştir. 

1 yasında ucuzluğu temin maksa
dile muayyen maddelerden güm· 
rüklerde alınmakta olan istihlak 
vergisi nisbetlerinde tenzilat ic
rası kararlaştırılmı~tır. Bu tenzi
lat, gümrük tarifesi kanununun 
135 inci numorasının A.B.C. po
zisyonlarına giren eşyadan alın· 
makta olan i•tibliik vergisi nis
betleri üzerinde yapılacaktır. 

Halen bunlardan kilo başına 
sırasile 175, 200 ve 250 kuruş 
vergi alınmoktadır. Bu pozisyona 
dahil olan eŞya, Pamuk, Yün 
vesir lifi mevad ile mahlut ipek 
veya sun 'i ipekten dokunmuş 
mensucat, kordelıilarla ipekten 
lıaşka liflerd~n dokunmuş olup da 
ipek işfemesi olan kumaşlardır. 

Bunlardan A pozisyonu % 20. 
ye kadar ipeği muhtevi olanlara, 
B pozisyonu yüzde 20 den yüzde 
50 ye kadar ipeği ihtiva eden
lere ve C pozisyonu yüzde 50 
den 75 e kador ipeği ihtiva eden
lere taallük etmektedir. Bu mensu
cattan alınmakta olan vergi, bun
lardan bazıları için satış liatı ara 
sında cüzi bir nisbet irae etmesine 
mukabil liatı ucuz ve mü;tehlik! 
köylü olan ve memleketimiule ya
pı labilen suni ipekle mahlut pa· 
ınuklu mensucatın satış fiatı ar.
sındo mühim bir nisbet tuttuğu 
anlaşılmıştır. Köylümü1ün giydigi 
bu cins kumaşlar mevzuubahs ta· 
rife pozisyonuna giren nıensuca. 
tın ekseriyetini t•~kil etmekte 
olmasın• ve islilıluk vergisinin 
ümrük tarifesindeki taksimata göre 
istifasındaki zarurete memni mev· 
zuubahs A. B. C 135 pozisyonla
rına giren bilOmum nı ahltlt men· 
sucatın i'tihlıik verırilerinin kilo 
başına sırasile 45,85 ve 115 ku
ruşa indiril~si muvafık görül
miiştür. 

Bu husustaki kanun lôyihası 
1 meclis encümenlerinde tetkik edil
~ğe başlanmıştır. 

Temyiz mahkemesi umumf 
heyetinin bir kararı 
Ankara Ceza davalarında itti

haz olunan hükme karşı müdahil
ler tarafından vukubuloıı temyiz 
üzerine yapılan temyiz tetkikatı sı

rasında hükmün suçlu lehine de 
bozulabilip bozulomıyacoğı ktyfi
yelinin tevhidi içtihat yoluyla hal· 
li istenmiştir. Bunun üzerine teo1· 
yiz mahkemesi uııumi heyeti müda
hilin temyizi şahsi hakka inhisar 
etmeyip oleyhine olmak üzere hu
kuku umumiye cihetine ta1lluk et· 
tiği takdirde l•myiı olunan hük
mün lehe de bozulabileceğine ka
rar vermiştir. dileriz. pa"akları 20,25 ve 33 kilometrelik 
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O, her vakiıki gibi sokağm en başın
da ve yapayalnız duruyordu. Arabocı mey· 
danda yoktu. Bir dakika sonra koşarak 
yeldi: 

- Affet, Bey... Tütünüm kalmamıştı 

da... Tabakamı doldurtuvereyim demiş-

Iİ'n de ... 

Düzgün konuşuyordu. Hareketlerinde, 
lakırdı edişinde kılığına uymayan garib bir 

güzellik, bir sevimlilik vardı. Büyükçe bir 
bezle, yayları ötesinde berisinde çıkıntılar 
yapan meşin kanepenin tozunıı aldı. Yerde 
yayılı paspası silkti. 

- Buyur, Bey ... 

dedi. Bindiın. Yerine ıreçli. Atlarını 

haydadıkton sonro, vücudünü geriye çor
pılıp bana doğru eğildi: 

- Rahatsız olacaksın, Bey .. . 

l>a~ka bir oralla da yoktu haniya .. . 
rine küs ... 

Acı acı gülüyordu, 

- işine bak, rahatım ... 

Amma, 

Kade-

dedim. Terbiyeleri tarttı. Kırbacını 
~akl•tll. E.vct.. sodece şaklattı. Yerlere de
~e? kuyruk\arı, göğiislerine inen yelelerile 
ıhtıyar ve yorgun V.ÖrUnen ııtlarına acıyor 
gibiydi. 

Biraz evvel kesilen yağmur yeniden 

başlamıştı. Bozuk kaldırımlarda sürüklenen 
eski tekerleklerin akisleri çatal çıkıyordu. 

V•, karo1nlık, ıssız coddeyi dolduran, sade 
bu sesti. 

··~ 
- Derdli iş bu arabacılık, Bey ... 

Analarından babalarından ayrılao evlat
ların, evlatlarından ayrı lan ana. babaların, 
kardeşlerinden ayrılan ağabeylerın sızlanı• 
şına dayanmak değme babayeltitin karı 
değil. .. Belediye cenaze orabacl!mın daha 
azdır tasası ... Anoyı evl:ittan, oğlu baba· 
dan, kardeşi kardeşten diri diri ayıran 
benmişim gibi gelir bana... Bayağı gücüme 
gider ... Kederlenirim ... Cenaze ~rabac15ında 
işte bu kaygı yoktur... Diri değil, ölüdür 
onun ayırdığı ... 

Lafı ben açtım. O anlatmak ihtiya-
cınJaydı. , 

- Ben arabacı değildiaı • dıy• başladı. 
Benim asıl işim bu değildi, Bey.· Ulak ta 
olsa, bir maranırozhane sahibiydim. Bir 
gün, bu marangozhaneyi dağıttım. Maran· 
gozhanenin devrinden eliıne geçen para 
ile o zaman, işte bu paytonu, bu doru at
ları satın aldım... Bana marangozhaneyi 
dağıttıran ne miydi? Rızkımı arabacılıkta 
neden mi aradım? Başın ağırmazsa, anla. 
tayım Bey ... 

Altı, yedi yıl kadar evvel... Yaşım 
ya yirmi iki, ya yirmi üçtü. Kimsem yoktu. 
Anam, babam ölınüşl~rdi. Onları tanımıyor· 
dum bile ... Yalnız, senelerce sonra: 

- Allah r~hmet eylesin, iyi inun· 

!ardı ! diye mahalleliden dinledim. Bir eski Fir akşam, kaçırdım ve nikôhladım 
tanıd ık doğramacının yonında çıraktım. kızını ... lbtiyM az daha öfkesinden, inadın-
Giindeliğim ne kadardı? Şiındi bunu hatır- don ölüp gidiyordu ... 
l amıyoruın. Anım>, karnımı güç doyurabi- Beraber yaşıyorduk. Korogüınrük ı .. 
Jiyordum. Yattığını yer bir tavan arasıydı. raflarındo iki odalı bir ev tutmuştuk. Gü· 
Gönül ferman dinlemCL, Bey.. Güniio bi· nün birinde bir de oğlumuz oldu. "Hikmet,. 
rinde bir kız sevdim. Muhtarın küçük koyduk adını ... ilk yıllar çok sıkıntı çektik· 

Ben, günde yirmi saat çalışıyorduın, Karım, 
komşulara gergef işliyordu. işsiz kaldığım 
oylarda, çocuğu kucağında tahtaya ve ça
ma~m• bile gitti. Ne çilekar bir kızdı, Beyi 
iş ışlemekten güzel elii gözleri donuklaş. 
mıştı. Yüzü .ararmıştı. Yanakları çökmüş. 
tü. Kuyruk s~kumuna İnen e bruli saçları 
dökülüyordu. Üzüntü, keder zavallıyı öyle bir 
bırpalam ı ,tı ki 1 A mma, gene melanetini bir 
lahza bile kaybetmedi. Herırün işe ırider
ken boynuma sarılırdı: 

kızıydı bu ... 
Kuyruk sokumuna inen ebruli sa?l~rı 

vardı. Ela gözlerine bitiyordum. Sevıştı k. 
Artık daha çok .;alışıyordum. Haşa huzu· 

rundao, katır gibi çalışıyordum. Aşk insana 

neler yaptırır?! 
Aylar geçti. Küçük kızını ioteılim 

muhtardan bir gün ... Şaşırdı; bir talıaflaştı. 
Sonra k ızar gibi oldu birdenbire... Sakalı 
oynuy~rdu. Gözleri dönmüştü. Kızını '.'.Alla· 
hın emrile,, istemek de yiizsüzlük muydü? 
Benim bunda kabahatim ne? Boyun büktüm: 

- Anam yok; bobam yok.. Kusuru

mu hoş gnr, Efendi peder ... 
Kolasını yukarı dikti. Parmaklarile 

sakalını taradı, 
- Hele biyol düşiinelim 1 
diye yürüdü. Günlerce ses seda çık· 

madı. Muhtar, beni gördüğü yerde yolunu 
değiştiriyordu. Karş ılaştık mı mtını çeviri
yordu. Uzatmıyalıın, Bey... Muhtar bana 
kızını layık görmedi. " Kızı kendi boşın• 
bıraksan, ya davulcuya, ya zurnacıya varır. 

Muhtar Feyzi Efendinin doğramacı çırağın· 

dan damadı olamaz 1 ,, mış. 

- Sık dişini, derdi, sık dişini biraz ... 
Fena geçen günlerin elbet iyi günleri de 
gelecek ... 

Yorgunluğumu onun 
unuturdum, Bey... Dört 
geçti. 

d izleri dibinde 
uzun yıl böyle 

Tali artık bize de gülmeğe başlamıştı. 
Kazancım günbegün artıyordu. Geçinıno· 
miz halayola girmişti. Bir ufak doğraıoacı 
dükkanı açnbil ınek için para bile birikliri
yorduk. Başlı başına bir dükk an .,ltibi ol 
momı en çok karım istiyordu. Dükkan açılır 
açılmaz, işlerimiz arasında kutu ıribi bir ev-
cik de yaparoktık. [ Devamı YAY ) 
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ÇAKICI 
E .FE 

YAZAN 

Zeynel B-lm Sun 

Te/rilca Ne. 
ı2ô 

On bin albn istedim Ahmet 

bey 1 .. l . . k 
Dedi. Hayret e goz er•mı açara 
_ Amma yaf>tın ha efe; de· 

dim; bizim tekmil servetimiz on bin 
Jir etmez. Babam bu parayı teda· 
rikten acızdır. Mademki öyle; beni 
şimdiden öldürün, mes'ele bitsin. 

Çakıcı Mehmet benim bu söz. 
lerimden müteessir oldu. Kuanla· 
rından birisine bağırarak kağıt, 

kalem getirtti. Bunları bana uzattı 
ve: 

- Babana yaz Ahmet bey; 
dedi; efe benim hatırım için beş 
bin lirasmı bağışladı, beş bin yolla 
yeter. 

Oturdum babama uzun bir 
mektup yazdım. Efe mektubu aldı, 
yolladı. 

İki gün sı;nra gelen Alıcnk 
gazeteııinde bu hadiseden tle bah· 
sediliyor ve benim r.nektubum anla· 
tılıyordıı. 

Babamdan gelen haberde beş 
bin liranan da tedarik edilemiyeceği 
bildirilmişti. Bu cevap üzerine efeyi 
bekledim. Bermutat sabahleyin ge· 
lince: 

Efe Jedi; zavallı babam peri· 
şan bir haldedir. Anacığım da kim 
bilir ne eziyetler çekiyor? San:ı beş 
bin lira da veremez. Gel şunu iki 
bin beş yüz yap ta hem bir sut 
evvel parayi al, hem ben kurtulup 
gideyim .. 

- Bizden ne çabuk uHndın 

Ahmet beyi Canını sıkacak birşey 
mi yapıldı? 

- Estaıiturullah efe amma in
san kendi evini istiyor. Burada bu 
çam •tact1nn altında sabahtan ak· 
şama, akşamdan sabaha kadar otu
ruyorum. 

Sana otur diyen kim? Kalk, 

gez. Hatta istersen bir av tüfeği 
tedarik edelim, avlan .. 

Çakıcının benimle alay ettiıiine 
hükmetmiştim. 

- Fena olmaz 
Dedim. Sonra boynumu büke

rek bahsı yine paraya iııtikal ettir
dim: 

- Para iı;ini ne yapacağız efe? 
Çakıcı efe; gözlerini gözlerime 

dikti. Uzun, uzun baktıktan ~onra: 
- Ahmet bey; dedi; senin 

gözlerin benim ölen oğlanın gözle
rine benziyor. Aklıma yavrum geldi. 
Hani bilmem işittin mi; kara Sait 
paşa ·•Bu da babası gibi eşkiya 

olacak Jeğ-il mi,. diye zavalı sekiz 
buçuk aylık yavrucuğ'u öldurtmüş· 
tü, işte ona .. Ooun ruhu içiıı senin 
güıel lı.ıtırına iki bin lira dah:ı 

bağışladım.\ Üç bin yeter .. 

Efenin gözleri dolmuştu. Ağla
mak ını istiyordu; bilıuiyordıım. Fa· 
kat hemen yanımdan kalkıp uzak
laştı. 

Aradan beş dakika geçmeden 
bana zarf, katıt, kalem getirdiler. 
Babaına kat'i mektup yazıp eşki· 
yaya tt"ıılim ettim. 

llaba; dedim; efenin son kararı 
budur. Artık ne yapıp, yapıp bu 
Parayı temin edersiniz. Benim için 
ıneraka hacet yoktur. Gayet raha
tun. Hasretinizden başka keder 
taşımıyorum. 

Mektup gitti yarım saat sonra 
kızanlardan biris; elli lıartuçla bir 
av tüfeği getirdi. 

- Amet beyi Efe selam edi
)'or. Sıkılmasın, kalksın, şu tep~· 
lerde dolaşıp avlansın diyor 

. Dedi Buna pek çok sevinmiş. 
hm. Artık günlerim kolay geçiyordu. 

Esaretimin on beşinci günü efe 
hacı Mustafayı çağırdı. Ona bir· 
ıeyler söyledi. Hacı Mustafa da 
yanına iki kızan alarak ortadan 
kayboldu. Bu gaybubet kırk sekiz 
saat sürdü. Kırk sekiz saat sonra 
hacı Mustafa yorgun, argın geldi. 
Efe benim yanamdaydı. Efeye hitap 
etti: 

O iti becerdik efe .. 
- Pekala hacı! Hoş geldi . 
y . l'k nız. 
etmış ı tlltün, demiry 1 

•irara kltıdı.' Ahenk gazetesi m:n~ 
~•zaman ıelıyordu. Hacı Mustafa· 
nın avdetinden. ü~ gün sonra &'elen 
Ahenk guetesını efe yine 

00 
t' 

.... t" 6e ır-.. ıı, ı. 
de . - Oku bakalım Ahmet bey; 

!lerlevlıa gördüm. Okumağa başla· 
clım. Efe de dinli;·ordu. Bu ga7.ete· 
nin verdiği taf silita nazarnn Çakı<"ı 
Mehmet bilmem hangi köyde eşraf· 
tan bir Çerkds beyini geceleyin 
yatağında kıtır, kıtır kesmişti. 

Okumağ-ı bitirdiğ'im zaman Ça· 
kıcı gülmeğe ba-tlad: be 

- Gürdün mü Ahmet Y 
• yalanı; dedi; ben bütün r_ü~ bura
dayım. Sen de pekala bıbyorsun. 
Kim bilir kim bir vukuat yapıyor, 
hemen benim üzerime ahy?rlar. 

Halbuki bu vak'ayı yapan da 
Çakıcı idi amma kend_isi deği~ de 
hacı Mustaf imiş; çetenm namı oyle 

deiil miydi? d b"" ı.··t·· 
Bu hunhar adam an usuu un 

korkmağ'a başladım. Şimdiye kadar 
banalıürmette; riayette kusur edil· 
memişti amma babam parayı ver· 
mez veya vetemezse .b? h~rifler 
beni koyun boğaılar gıbı bogazla,
ınakta tereddüt bile göstermezlerdı. 

Bir gün Çakıcı efeyi hiç gör· 
me<lim. merak ettim kııaıılarından 

sur el um: 
- Knsahaya sizin eve kadar 

gitti Ahmet hey 
Dediler. Tetaşa <lü~tiiın . 

- Neden R"itti acab?. 
Baban par:ıl:mn brmr ol· 

Juğunu bildirmiş te onu alınaga 
ıitti. 

Oeriıı IJir neics aldım ve efe 
nin av<letiui sabırsızlıkla beklemere 

başladım. 
Sı>nradan öğrendiğime göre 

efe bir softa kıyafetine girmiş. Hacı 
Muıtafaya da yanına almı,. Tekrar 
Kasabaya girip bizim evin kapısını 
çalmışlar, kapı açılır, açılmaz içe
riye jirmişler. 

<_:akıcı hemen kapının arkasına 
çömelmiş. Babama 

- Hani paralar? 
Demiş. Evvela hayret içinde 

bu iki sof taya bakan babam derhal 

işi anlamış. Çakıcııı dıı gözlerin

den tammış. Paraları üç torba 
içinde getirmişler. Beher torbada 
binf!r lira varmış 

ÇakıCJ torb.lardan birisini çöz
müş, altınları saymağ-a başlamış. 
Hae:ı Muıtata kendiıine yardım 

etmiş. Bu sureti~ bir torba mulıte· 
viyatını baştan a~ağıya saymışlar 

ve şüphelendikleri altını yere vu · 
rarak muayene etuıişler. Babam 
ayakta bekliyormuş. 

Torbanın sayılması bitince hacı 
mustafa altınları tekrar doldurmu11. 
S:ıyılı torbayı sağ eline almış. Sol 
eline de öteki t•lrbalardan birisini 
alarak terazilemiş. Diğer torbayı da 
öyle yapmı'llar ve eksik olm•dığ'ına 
kanaat g-etirinc-, ayağa kalkmışlar. 
torbanın birisini Çakıcı Mehmet, 
ikbini de ha<.·ı Mustafa bellerine 

.so\..nıu~l:ır. B,ıbaın sormuş: 

BUGÜN 3 

Yunan cepheei 1 
Yunan 
ordusu 
mukave
met ediyor 
Almanlar Pire mınta

kasına mayinler 
attılar 

Trakya ve Makeden
ganın tahliyesi asker
lik bakımından bir 
kayıp telakki olun
mamaktadır. 

Atinn . 11 [ A.A. ] · Yunan 

kuvvetleri Almanlara karşı muka· 
vemetlerine devam ediyorlar. Yu
nanlılar düşmana fevk:ılide zayıat 
verdirmektedirler· 

Atina : 11 [ A.A.) - Atina 
Radyosu cliin akşamki neşriyatında 

demiştir ki: 
" Makc Jooyada dümdar mu

harebeleri veren Yunan müfreze. 
lerinin intizamla geri çekilıneğ-e 

muvaffak ol<lukları öK"renilmiştir. 
Müttefik kuvvetlerin mukavemet
lerini tanzim edecekleri esas hat 
tam ve sağlam duru1or. Selinik.'in 
muvakkaten kaybı bütün E.lenler 
üzerinde ancak derin bir tesir 
uyandırabilir. Fakat Trakyanın ve 
Makeılonyanın tahliyesi askerlik 
bakımından bir kayıp olarak telak. 
ki olunamaz. 11 

Atine\ : l l [ A.A. J - Y ui1an 
E.mniyet nazaretinin tebliği : 

Alman Tayyareleri Pire nıııı· 
takasında muhtelif noktalara Ma

yinlar atmışlardır. Bu mayinlar 
bazı zayiata sebebiyet vermiştir. 
Bir Alman hava filotillası Kozan 

şehrini Mitralyöz ateşine tutmuştur. 
8 öHi ve 40 yaralı vardır. 

Alina : 11 [ A.A.] - Yunan 
BaşkuınandaılhğınıQ d:,ın a~ki 

tebtiti: Arnavutlukta keşif hare· 
kitı ve topçu faaliyeti vokaa gel· 

· diilni, ıarkt,_ kayda değer mühim 
bir fey ohnildığım ve fimal hudu
dunda Yunan mukavemetinin de
vam ettiğini bildirmektedir. 

Atina : 11 [ A. A. J - Atina 
aj:ırısı bildiriyor: 

Karşılqtığımız mücadelenin 
mahiyeti hakkında hiç bir hayale 

kapılmış defili1. Esasen ilk mille· 

caviz, Y \IQal\İstana nisbetle bir 
dev idi. Bu dev şimdi dünyanın 

en büyük askeri devletinin yardı· 
mına mazhar oluyor. Bu devlet en 

Mili Tesanüdün 
Kuvveti 

HORTI 1 Yugoslav cephesi - 1 
( Başmalcaleden artan) 

taraf, Sırp ve Hırvat devlet adam· 
larmın makul, mantıki ve basiret. 
kir hareketler& sayesinde Alman 
tahrikatı bir netice elde edememiş 

ve Alman taarr112un11 Harvatlar da 
Sırplar giba mükadderat ve istik 
fillerini tehdit eder bir mahiyette 
karşalam;, görünüyorlardı. 

Macar ordusuna 
ileri emrini verdi 

8udape$te 11 (a.a) - Macar 
njansı bildiriyor: 

Kral naibi Horti, Mac•r mil· 
letine hitaben bir beyanname neş 
rederek 1918 de Macaristandan 
ayrılan Yuıroslav arazisinde yaşa 
yan Macar halkını anarşiden sı· 
yanet için M \Car · ordusuna ileri 
emrini vermi4 olduiunu bildirmiş 
tir. 

Macar ordusunun hareketi 
Macarislanın istikbalde kendisi 
ile sulh halinde yaşamak İ!ltedigi 
Sırp milletine müteveccih değil· 
dir. 

Roma 11 (a.a) - Stafani 
ajansı Budapeşteden bildirivor: 

Macar kıtafarı Drava ile Ti· 
za arasındaki eski Macar :ıraı.i· 

sinde ileri yürüyüşe başlamışlar· 
dır. . 

Berlin devlet 
. operası yandı 

Berfin 11 [a.a] - lngiliz lı;ı· 
va kuvvetlerinin hücumuna rnaruz 
kalan hedefler arasında Almanya· 
rıııı en güzel operası olan Berlin 
devlet cıperasıda bulunm:ıktadır. 

Bu bina tamamile yanmı~tır. Dev
let kütüphanesi ele ağır hasara uğ· 
ramıştır. ınaddi basar çok biiyük
tür. 

Kruınpits'in sarayile o civar
daki bir çok büyük binalar ve üni
ver:.itede hasara uğramıştır. Ôteden
beri ecnebi devletlerin İkametine 
tahsis edilen Belvii sar.\yı ile hari 
ciye nezareti ve Putsdam deki kü· 
çük saray Ja hasara uğrayan bi· 
rıalar arasındadır. 

Stokholm 11 (a.a) - Afton 
Bladet g.azetesinin Berlindeki mu· 
habiri yazıyor: 

"lngili-ı tayyarelerinin dun ge
ce Berliııe yaptığı akın evvelki 

akınlar kad:ır şiddetli olmamıştır. 
Bir çolc yar.gın ve infilak bom-

blları opera binasına düşerek yan 
aın .çıkaımlfhr. y aoıın. bu telgra· 
fı i'Ônderdiğim dakikııda hala ıle
vam etmekteydi. Bazı kimseler 
ölmüştür.,. 

ZAGREPTE 
MUat•kll bir Hırv•t 
hUkGınetl kuruldu 
Bratialav:ı l 1 (o.a) - D.N. 

8. ajansı biJdiriyor: 
General Zvatokvaternik bu 

sabah ııaat IS ade Zireb radyosiy
le n10stakil Hırv.1t devlcıirıin ku
rulduj'unu ilan etmi' ve kentlisi· 
14in bu devletin rei!lliğini tferuhde 

Alman 
kıt'aları 

Zagrebe 
girdiler _ 
Si mal cephesinde 

Alman, ordusu 
t durduruldu 

Verika Morapa vadi
sinde ilerligen Alman· 
mötürlü kuvvetleri iki 
şe Itri daha işıal etti/e
l eri bildiriliyor 

Yugoslavyada bir mahal 11 [a.a.]
Yugosl:ı.v bllşkumımdanlığ-ından: 
Düşman Para~io ve Şupya'yı 

i~gal ederek Verika M1.>rava vadi· 
sinde ilerlemeğe devam etmektedir. 

Şimal cephesinde düşman Vi
ravitit:za bölgesinde pek az mııvaffa. 
kiyet elde dmiş ve burada kıt'a· 

!aramızın miıteyakkız hareketi neti· 
cesinde durdurulmuştur. İtalyan 
cephe,inde hafif faaliyet olmuşhır. 

Mnhtelif noktalara du.şman paraşüt
çüsü indiriloii1tir. Fakat bunların 
hepsi muhasara edilmiş vt- esir 
alınmıştır. Arnavutlukta vaıiyette 

hiç bir değişiklik yoktur. 
Berlin 11 [a. a.] - Alman baş· 

kuman<lanhğınd:ın teblii edilmiştir: 
Alman zırhlı kıt'aları Hırvatis· 

tanın merkezi olan Zag-reb'e gir
mişlerdir. 

Londra 11 [a.a] - Dün ge· 
ce lııgiliı. avcıları tarafından 9 
düşman bombardıman tayyaresinin 
tahrip edildiği öirenilmiştir. 

Halkavi Reisliğinden: 
[KONFERANS- SlNE.MA} 

Halbuki bu son haberler Hır

vatların Ynr<>1lav devletinin istik· 
lalini ve mülki temamiyetini muha· 
faza etmek içÜ\ mücadeleden Mrfı. 
nazar etmiş olduklarını ve Alman 
taarruzundan da istifade ederek 
temamiyle ayrı bir devlet kurmu~ 

bulunduklarını göstermektedir. Bu 
yeni vaziy~tin en garip ciheti de 
Hırvat köylü partisi lideri ve bu 
günkü Simoviç kabinesinde başve· 
kil muavini olan ve daha benüı: 
kral Pi1ere sedakat yemini eden 
Müsyö Maçek'in de milletine dev
let reisi ilin edilen reneral Zva· 
tokvaternik'in atrafında toplanma· 
larıııa dair tavsiyede bulunmuş ol· 
nıasıdır. 

Süphe yok ki bir devlet teş· 

kilatı içimle senelerdenberi talileri· 
ni birleştirmiş, birlikte iyi günler 
yaşamış iki mill"tten birisinin Yu
goslav devletinin böyle kritik ve 
karanlık bir zamanında 9Öi verdi· 

' ği arkada7hğını vefa ve fedakar• 
lığını inkar etmuı ve bitta lıiya· 
net edercesine esirgemesi tarilı 

o.azarında pek de müsemaha ile 
karşılanacak bir hidise olarak gö
rülmiyecektir. Hırvatların bu tarz 
hareketi dünya efkarıuınumiyesinde 
hiç bir zaman iyi akisler uyandır· 
mıyacaktır. Çünkü yukarıda da &ı;a• 
ret ettiğ'imiz. gibi saati çok feoı. 

intihap etmişlerdir. Yoksa Hırvat· 
!arın Yugoslav Jevlelinden ııyrıl· 

masırıı bu milliyet devrinde pek 
de gayri tabii bir hareketmij gibi 
görmek biraz ıla rnarıtılı;91zhk olur. 
Zira bugün temamiyle bir milliyet 
asrı içinde yaşıyoruz. 

12-4-941 Cumartesi günü 
akşamı saat 20,30 da evimiı 
salonunda, yilksek ziraat enı· 
titüsü doçentlerinden Bay 
Necip Okay sarafından (Kim· 
ya bakımından rıda madde
leri ve vitaminler ) mevzulu 
bir konferans verilecek, mü-

Bu koyu ve dindarane nasyo
ııaiizm, devrinde bir millet için 

ya~am:ık kaynaklarının dil, kül· 
tür, tarih, anane V.! karektcr 
birıiği olduğuna şüphe yoktur. 

teakiben de ( Donanmamıznı 
Malta seyahati) adla film gös
terilecektir. 

Giriş klğıtlarmm halkevi 
bürosundan alınması rica olu-
nur. 632 

fttiğinı bildirmiştir. .. ............... •••••• .... 

General, ameleyi, l.ciylüleri, 1 D Q KT Q R 1 

Hu asırda bir milletin hayati· 
yeti "e yaıamek kudreti o milletin 
milli birHiinio sağlam şartların.ı 

ve temellerine ,Jııyanmaltadır. Bıı 
huS11sta yakın tarih bize aayı.ız 

misaller vermektedir. K&r14ık ve 
çefidli milletlerin birer balitu1n
dan ınürekep ol11n Osmaulı lcnpa· 
ratorluiu ve· Avaslury ·Macaristan 
niçin ytkılmış ve Jagılmışhr? Te. 
sanüdsizlikten ve milli inanış ve 
duyuı birli;inin farkh ve ayk111 
oluşundan deiilıni? Şu halele bu 
realite karıı11oda mulıtelif millet. 
lerin topl~daa viicud bulan 
Yugoslav devletinin de böyle bir 
akibetle k•rtalat.._ı er ,ıeç mu. 
h Jdcr olacak bir h.dise idi. Ooun 
ıçm bizce tarihin bu gün teh

likeli fakat ynrınlnrı iyi olacai'ını 

askerleri ve dcmiryolları memllr 1 : 
ve ıııü~tahdiınleriııi yeni lıüküme· 1 ! 

(Devamı var) 

bt.yük ust:ıhkl:ı tt"şkilitlandırılmış

tlr, Ve isnani mülahazalarla muka) et 

değildir. Bütün bunları biliyoruı. 

/.ayiata ve fedakarlıldara katlana· 

ı::ığımız ı J:ı bili yorul. Fakat nyni 
zamanda z ıya ve fedakarlığın 

y unani .. tanın şerefi ve hiirriyeti 

kadar ehemmiyeti olmadığın ı da 
biliyoruz. Belki bir delilik . yapt~k: 
olabilir. fakat Yunanistanın tarıhı 
böyle deliliklerle doludur. 

tin emirleri:ıe itaata davet eyle· • Kemal Satır • 
miştir. Biraz sonra Hırvat çift~i 1 : 
partisi reisi Maç.ek 'iıı l>evaıın:ırııe· : • 

ümi<l ettiğimiz kahraman Sırplıla· 
rın içerden vurulmo~ olmalarına 
rağmen bu hadiseJen hiç Je müh. • 
essir olrn:ımal;arı icaLedc:r. 

8
" Nöbetçi eczane gece 

Tahsin Eczanesi 
( Yeniotel Yanında ] 

si okunmuştur. M.ıçck h~ bı::vaıı- : Hastaları n ı hcrgün İ 
namesinde bütün Hırvatlnı ~eni : Kızılay caddesindeki nıua· 1 
hükü nele nıulavaata div'!t etmek· •ı e . d k b l d (9) • 
t d . y ne evın e a u e er. •. e ır. 

"'---------------------------- ......................... : 

B 1 R P 1 P A S.I H A S K 1 ! 
Ç orap makinesi keşfinin 352 nci yıldönü· 

mü münasebetile lngiltereniıı Kent kon~· 
luğnnda merasim yapılmıştır. il~ çorap _makı· 
neşi 1589 tarihinde Kent ~onLtlur~nd~ dbikr' pba· 

t f d kecfedilmiştı. ee ısmın e ı u pas ara ın an " k . d 
M et adında bir · ızı sevıyor u ve 

papas argar l b l d 
"k' . andan beri nişanı u unuyor u. 
ı ısı epeyce zam . . b' 

M t ok güzel ve çok sevımlı ır 
argare ç A'l . . . d" k 

kızdı. Fakat ailesi fakirdi. ' esını reçın ırme 
. . h .. sabahtan gece yarılarına kadar 
açın er gun . . l 

.. di Bu sebeble oışanhsı olan papas a çorap orer · . b 
1 

• 
çıkıp bir yere gitmeğe vakıt n amıy?rdu. 

P as bu vaziyet karşısında nışanlısının 
ap J" .. .. b" "k"" - hafifletecek hir çare uşunmuş ve ır yu unu b' . 

k u - raştıktan sonra nihayet ır makıne yap· 
ço g • ·ı - . 

t Margaret bu makıoe ı e çorap ormege 
mış ır. . . .

1 
• f h 

başlayınca işleri yoluna gırmış, aı esı re a a 
kavuşmuş ve çok geçmeden genç kız papasla 
evlenmİftİr. 

Makine ile çorap örm~k 1666 tarihind_e 
fransaya geçmiştir. Jean Hındret adında bir 
f ranstz, papazın makinesini ıslah etmiş ve kral 

ondördüncü Louis'den makine ile çorap yap· 
mak inhisarını almıştır. Evveli paınuk çorap 
yaparken sonra yiin, ipek çoraplar da vapıl -

mağa başlamıştır. Bu. ~tınkü _makineler Fransıı 
muhteriinin makinesanın mil~emınelleştirilmiı 
şeklidir. Fakat asıl çorap makınesini, yukarıda 
söylediiimiz ribi, bir papas aşk yüzünden kf".Ş· 
(etmiştir. • sviçrenin gemileri lsviçre denizler. 

den çok uzakta 
ve Avnıpa kıtasuun ta~ _röbeğinde bir mem
leket olduğu halde denız ınıaatında mühim bir 
hissesi vardır. lsviçreliler büyük denizlerde iş· 
leyen yelkenli wemilerin inşasın.!a mütehassıs· 
tarlar Bilhassa yelkenli büyük balıkçı remile-

rini inşada birinddirler. En eski deniz devleti 
bulanan Portekizliler büyük balakcı gemilerini 
lsviçreli firmalara yaptırmaktadırlar. Portekizin 
aon yaptırdıiı Arrus ismi~deki dört direkli 
remi Gruenlaod havalisini dolaşıp Lizboaa 600 

ton balak getirmiştir. Gemi bu kadar hamale
den bqka 127 ton mahrukat taşır. Mürettebatı 
52 kişidir. iyi havada saatte 14 mil yapar. 

Rüzgarsız havalarda deniz orta91nda k:ılmaması 
için 480 beygir kuvvetinde bir dizel motörii 
ile de mücehhezdir. 

lngiliz hava miltehas

sıalarından binbaşı Tu
mer • Deyli Telegraf 

gazetesine göndardiği bir mektupta Almanlann 

Belçikadaki muharebelerde askerlerini ateş hattı 
gerilerine yanız paraşütlerle değil, motörsüz 

tayyarelerle de indirdiklerini meşhudatma isti· 
naden şöylece 1azmıştır : 

Almanlar her biri yarım düzüne asker alan 
bir çok plinör'er imal etmişlerdir. ,Bunlardan 

altısı bir motörlü tayyare ile çekilmekte ve 

yükseklere çıkmaktadır. Bu hava treni .20,000 
kadem yahut daha fazla yükseklere çıktıktan 

sonra motörsüz tayyarelerin motörlü tayyareye 
olan bağlan çözülmektedir. Kendi başına kalan 

planörler saatte altmış mil süratle haraket 

ederek pilotun betendiii yere inmektedir. Bu 

ribi tayyareler bir hafif mitralyöz ile 7,5 rnili
metre!ik makineli tüfek ile müce~hezdir. Pli. 

nörler parqütcüler kadar cephe gerisinde mü. 
him işler görmüşler ve bunların mürettebatı 

sevkulceyş noktalarını tutmuşlar yahud kpprü• 
leri v~ tunelleri berhava etmişlerdir. 

Çiinki •bizim kanaatimizce bir 
milletin kuvveti ve kadreti o mil· 
leti teşkil eden karışık ve inancsız 
bir çoklukta değil, milli heyecanı, 
milli duyrusu, milli ırörüş ve in:ı .. 
nışı bir ve bütün olan uhtınJadır. 

Biz öyle zannederiz ki çeşidli 
milletlerda m6teftkki1 on yedi 
milyonı.k bir Yui'oslavya devle. 
tinden, millt birli~ ve milli tesa. 

nüd içinde birleşmiş ve bütunleı· 
miş yedi milyonluk pur bir Sırp 
devletinin daha çok farklı bir kuv
vet ifadesi vardır. Ve· bö7le bir 
Sarbiıtan için ati daha çok emoi· 
yetli, ha1at daha çok avantajlı ve 
garantilidir. 

Bu sözlerimize bir Örnekmi İs· 

tersiniz? lıte bu hakikatin en 
canlı ve şaheser bir misalini bu ıün· 
kü Cumhuriyet Türkiyuı tetkil et• 
mektedir. Bu l'Ün Cumhüriyet Tür· 
ki yası çok kuvvetlidir. Dünya pa· 
litikaıında büyük bir nüfuza bariz 
bir otoriteye m:ılik bufnmalctadır. 

Çünki karı41k11ı ve katkas12dır. 
Ve bütün kudret ve kuvvetini milli 
tesanüdünden ve milli inanıf, ıtu
yuş ve heyecanından ahnaktadw. 
Bir millet için bundan daha büyük 

bir muzahhui,.t ne olabilir 1 

1r_ı_,11. K tMJ 

dı; ne havadisler var? 

"f'_Geıeteyi açtım. iri yazılarla TOrkı· e serbest Ore =~ ..... ..., ~kıcının yeni vukuatJ~u~d~i~y~e~b~i~r~--~~~~~~~[_~~~~~~~~~~~~~~~~.!.~~~!._~~!.!~!.!.!.~~~.!..~~~~~~-==-~....:.....:..;_.:...... __ ~~--llli.l~ ............... .-.:;ilı!ı.:.:........~~----~~~--~--....;...-..ıı:.ı;.. ..... 
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Akkümülatörlü 

1941 M O O EL I 

MARCONi 
Ve •••••••••••• Gene 

Akkümülatörlü 

1941 M O O EL I 

SPARTON ' 

Radyolarının Satı' Yeri 

ADANA: Abidinpaşa Caddesinde 

Tahsin Salih Bosna 

Ticarethanesidir. 

İLAN 
Adana Belediye Riyasetinden 

1· Adana Hacı bayram • sebze pazarı yolu arasındaki 
parke yol inşatı açık olarak eksiltmeğe konmuş isede talip çık· 
madığından mezkur müddet on giin daha uzatılmıştır. 

2- işin keşif bedeli 4452,87 liradır. 
3· Muvakkat teminatı 333,96 liradır. 
4- İstekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 

Adana belediyesi fen işleri müdürlüğünden 23 kuruş muka· 
bilinde alabilirler. 

5· ihale 22-4-941 tarihine rastlayan salı günü saat on 
altıda belediye binasında toplanacak belediye encümeni ta· 
rafından yapılacaktır. 

6- Münakaşaya ıirebilmek için taliplerin ihale tarihinden 
en az dört gün evvel belediye ren işleri müdürlüğüne mü· 
racaatla işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası almaları 

şarttır. 

7- Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Ada· 
na belediyesi fen işleri müdürlüğüne ve münakasaya girmek 
istiyenlerin de ihale günü muayyen saatte belediye encüme· 
nine müracaatları ilin olunnr. 835 

Türkiye Serbest 
güreş birincilikleri 

BU GÜN SAAT 14 DE 

AdanaStadyomunda Başlıyacaktır 
Ankara, lstanbul, İzmir, Seyhan, Kocaeli, 
Sivas , Samsun, Balıkesir, İçel, Hatay, 
Burdur, Çorum, Aydın, Eskişehir, Kayseri, 
Denizli, Bursa, .Trabzon, Bolu, Vilayetleri 
en iyi gtireşçilerinin iştirakile yapılacaktır. 

Bu Müsabakalara Milli Takım Güreşçilerimizden Çoban Mehmet , 
Samsunlu Ahmet, Çorumlu Mehmet Ali Demirkaya, Adnan Yurda Er, 
Celal Atik , Yaşar Doğu , Mustafa Beton, Ahmet Çakır gibi 
sayılı şanpiyonlarımızda Bölgelerini temsilen güreşeceklerdir . 

Sehrimizi temsilen Zanapalı Hanefi Demirkaya , 
Saimbeyliden Behlil Pehlivan, Dişiçürük Süleyman 
Pehlivan, Abdioglundan Topal Mehmet Ozsoy, 
Kuzgunludan Mehmet Balcı, Abdioglundan Abdul
lah Oztaş, Adanadan Emiroglu, Adanalı Kemal 
Köse, Adanalı Mustafa O mit müsabakalara iştirak 
Edeceklerdir. 

Fiatlar: Duhuliye 25 kuruştur. 
-~ 

TribUn 75, Hususi Mevki 100 kuruş 

Pos ormanı keresteleri satılıyor: 
Devlet orman işletmesi pos Reviri imalatından aşağıda 

Dört parti Adana çeşidi Kereıte açık arttırma ile satışa çı· 
karılmıştır. 

Bir metre küp 
Muhammen bedeli Teminat miktarı 

Parti nu. Adedi Metre Küpü - Lira Kuruş Lira kuruş 

1 1226 132.149 30 297 34 
il 476 50.117 33 112 76 

ili 285 30.839 30 69 39 
ıv 211 23.488 3o 52 ·8s 

,hale nisanın 14 ne tesadüf eden eden pa:ı:artesi günü sa
at 14 de Revirin Adanadaki merkez binasında yapılacaktır. 
Fazla tafsillt ve satış şartları Revir merkezinden ve Mersin 
Orman Çevirge Müdürlüğünden öğrenilir. 606 5· 12 

BUGON 

ASRİ SİNEMADA 
Suvare Suvare 

8,30 BU AKŞAM 8,30 

IST ANBUL BELEDiYESi 
ŞEHiR TiYATROSU 
iKİNCi TEMSiL 

PAŞA HAZRETLERi_ 
Komedi 3 :Perde 

YAZAN: Nazan Gökdil 
~ 

Localar ve numaralı koltuk her gün kişeden 
satılmaktadır. A l m a k t a istical ediniz. 

BUGUN GUNOUZ . MATINAOA 
2 TÜRKÇE FİLiM BiRDEN ,, 

1- Tarzanın intikamı 
2- Saadet Yuvası 
TELEFON 250 

• iLAN 
Tapu Sicil Muhafızlığından 
Mahallesi 

Sucu Zade 

Cinsi Miktarı 

Ev (800) M2. 

Hududu 

Şarkan: Çerçi Yusuf 
Garben Umumi yol 
Şimalen: İsmail vere· 
sesi Cenuben Çifçi 
Fabrikası 

Yukarıda evsafı yazılı gayrı menkulü elli sene evvel Şeb· 
garip zade Fuattan satın almak suretile temellükünde oldu
ğundan babsile Ahmet oğlu Süleyman Yalçın Kaya tarafın· 
dan adına tescili istenilen bu gayri menkulün tapu sicillerin· 
de kaydı bulunamadığından senetsiz tasarruf hakkındaki ah· 
kamına tevfikan tahkikat yapılması için 22-4-941 gününe 
müsadif salı günü saat on beşte yerine memus gönderile
cektir. 

Mezkur gayri menkulde alakası olanlar varsa ellerindeki 
vesaiklerile beraber on gün zarfında Seyhan merkez mınta· 
kası tapu sicil muhafızlığına ve yahut keşif günü yerinde 
keşif memuruna müracaatları ilan olunur, 634 
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' Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

B I• s ı• K L ET alacagınızda .. az zamanda 2,000, 
satmakla dunya 
rekorunu kıran 

tJJ1\Jj\S fl \C 
Markalı B ISI K LE '![.ER I görünüz 

Ticarethanemize gelen bu bısıkletlerin son tekamülü 
beyenilmekle beraber lastiklerinin taze ve kontntal 

ekstra prma olması sizleri memnun edecektir. 

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

Sayın Halkımıza 
Mevsim dolayısiyle dük • 

kanımızda hergün kuzu eti 
bulunmaktadır. 

ADRES 

• iLAN 
Adana Askeri Sa
tınalma komisyo· 
nu Reisliğinden: 

ı. Tahminen beher kilosu 
16 kuruş 50 Bantimden çu
vallı 15 ton Bulgur pazarlıkla 
alınacaktır. 

2- Pazarlığı 14. 4 • 941 
pazartesi günü saat 10 dadır. 
llek teminatı 186 liradır. İs

.......................... teklilerin belli gün ve saatta 
f Adana Askeri Satınalma ko

SU !B.4 Y IElrBISl~i misyonuna müracaatları. 836 

lfE~l)}JJ)l GlELDi • ~ 

Kasaplar Hllinde 93 No: 
lu dükkanda Kasap 

ÖMER ÖCAL 
10-11-12 627 

ı ALI RAiF ELBiSE f . imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
U. Ne,riyat Müdürü ı Doktor 

Kemal SATIR 
Basıldığı yer , [ B U G 0 N ] ! Yağ- ca~ii ~v~ın?a ~. ~j 1........................ ________ ..... __ Matbaası - Adana 

12 Nisan 1941 

Alsaray ve Tan sinemalarında 
BU AKŞAM 

Canlı bir tarih ... Yüksek bir aşk ... Heyecanlı bir mevzu 
Bu Güne Kadar Görüp işittiğiniz 
Türkçe Filimlerin En Azametlisi 

RIY Al ISlf~lE 
HALİME 

TÜRKÇE SÖZLÜ :BÜYÜK ŞARK FiLMi 

l .... m: .... ~i ALSARA YDA 
2,30 da ~ 2,30 da 

Beyaz Esire Casus lıEY Al ISi:lf 
ve Koy Boy Yüzen Kaleler 

TANDA 

oca Ve umara ı Koltuklarınızı Erken Aldırınız 
Alsaray tel. 212 Tan tel 266 

Pek Yakında : 

BERi ÇAVUŞ 
JU:~:< ÇI SDllü 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELER: 

4Şubat, 2Mayıs,1 Alustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

3 
" 

1000 
" - 3000. 

" 2 
" 

750 
" - 1500. 

" 4 " 500 " - 2000. 
" 8 

" 
250 " - 2000. 

" 35 
" 

100 
" - 3500. .. 

80 
" 50 .. - 4000. 

" 300 
" 

20 .. -= 6000. 
" 

TUrkiye ı, Bankasına para yatırmakla yal· 
nız para birlktlrmit ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda tallinlzl de denemlt olursunuz. 377 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

1- Nafia dairesile anbar 
ve garaj inşaatının ikmali işi 
keşif tu"t:arı olan (1354) lira 
[04) kuruş üzerinden açık ek· 
siltmeğe konulmuştur. 

2· Eksiltme 24 • 4 • 941 
tarihine miisadif perşembe 
günü saat 10 da vilayet da· 1 
imi encümeninde yapılacaktır. 

3- isteyenler keşif evraki· 
le şartnamelerini görmek için 
Nafia müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

4- isteklilerin ( 100 ) lira 
• 55 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri veehliyet vesikası 
almak üzere bu gibi iş yap
tıklarına dair bonservislerile 
iki adet vesika fotograflarını 
ve bir adet ( 38 ) , bir adet 
( 8 ) kuruşluk damğa ve bir 
adette ( 1 ) kuruşluk tayyare 
pulunu dilek~elerine bağlamak 
suretile 2 cı maddede yazılı 
günden 3 gün evvel vilayete 
müracaat etmeleri lazımdır. 

611 6-12-18-23 

Tarsus Emek Çır· 
çır Fabrikasından: 

Fabrikamız tamiratını yap· 
mak ve mutabık kalınırsa ki
lo başına aylık randman üze
rine çırçır uıtası aranmakta· 


