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Florin ada 
Mıittefik B r i tan ya ve 
Yunan ordularile Alman 
kttaları arasında 

Şiddetli 
muhare-

be başladı 

' ~ 

Maarif Vekaleti okUllara 
tebliğatta bulundu 

Ankara 12 ( a.a ) - Maarif 
vekilliğinden tebliğ' edilmiştir: 

Yugo~lav ordusu, Alınan
lıırdan içlerinde bir de 
General bulunan bir çok 
esjr aldı; Kosovad:ı bü
;yük bir meydan muhure· 
besi başlamak ü 7. e r e 

İstanbul ve Trakya bölgele
rinde bulunan Orta okul ve lise· 
lerJeli talebeden Anadolu okul
larına gitmek istiyenlere müraca· 
atlarında tastikname verilmesi ve 

kendilerine kolaylık gösterilmesi 
hususunda okullara tebliğ-at yııpıl 

1 ınışt.tr. 

' 

' 

BOAlman 
Tankı 
Yugoslou askerleri- 1 
nin el bombalarile -------=--~----:====:--::--===--::..:.;,.;;.::~~-=:......:.::.:=:....!~::~-
tahrip olundu. A I m 8 n 

-RADYO-
~ Gazetesi - T J J kJ 

B"lkanlar harbinin ikinci Op U U arJ 
safhası başlamıştır. Dün akşam b b J dJ Florinanın şimal bölgesinde in- OM 3 30 
ıili . Yunan ve Alman orduları b • 
aayet şiddetli bir muharebeye fı'lorı'na muhare esı 
tutuşmuşlardır. Önümüzdeki gün-

ler bu safhanın ne türlü inkişaf kat, ... , bt' r mahı' yatı' 
edeceğini gösterecektir. 

Atman ordııları bütün Yu-

roslav cephelerinde ileri hare- haı·z olacaktır 
ketlerine devam ediyor. Eski 
Avostoryadan hareket eden Al- Pire mıntakasına 4 
man tümenleri Sava nehrine. saat suren hava hU· 
varmışlardır. Birinci ve dördüncü cumlar1 yaplldı 

~ 
Yugoslav orduları bu kıtalar 
karşısında plan mucibince geri Londra 12 (A.A) - Bir la-
.-k~tedir. raftan lngiliz ·Yunan orduları ve 

1 Bir Yunan nakliye müfrezesi cephe yolunda 

' Z:ehır Kaçakcııarı Macar or.duları mühim bir aıg1:i' ıarafldıı Alwan ıtuvvıımerı 

Yugoslav şehri olan Zolatka İs· arasında Filorinanın şimal böll'e· 
tikametine ilerl!Yor. sinde gayet tiddetli bir maharebe-

Romen hadadondan yürüyü- nia dGrı akfam bafla .. ıı oıautu 
şe geçen Alman kıtaları Bel· havadisi bu •gün öfleden sonra 
ırada kadar gelmif buhınu~or. burada yayılmıştır. Bu haber hak-
Morava nehrini batıya dogru 
geçen kuvvetler Belgradın 100 kında elde edilebilen az ve fakat 
kilometre garbinde Kragujevaç ciddi malumata nazaran bu muha· 
mevkiini işgal etmişlerdir. " rebenin kat'i bir mahiyeti haiz 

Amerika Radyosuna gore, olacağı anlaşılmaktadır. Çünkü bir 
burada Yugoslav ord~su. büyü~ taraftan Yunanlılarla lngilizler Ma· 
bir mukavemet göstermıştır. Aynı kedonyadaki Alman kuvvetlerile 
kaynak, Almanlaııdan bir çok d k" 
esir alındığını, bunların arasında ltalyan kuvvetleri arasın a ı mu· 
birde General bulun Joğunu biJ. vasalayı kesmete Çahşacaldar, bir 
dirmiştir. Iaraftan da Almanlar cenuba doi-

Üsküp civarında cereyan ru ricat etmekte olan v; ancak 
eden şiddetli bir muharebede Yugoslavyanın cenubu garbisinde 
Yugoslav askerleri El bomb~- bazı bölğelerde kendi iaşe ve ih· 
larile 80 Alman Tankını !ahrıp etmişlerdir. Yugoslavların Usküp tiyaçlarını temin etmeleri kabil 
bölgesinde mukavemetleri a~~~ış bulunan Yugoslav kuvvetlerile 
olduğuna göre Kosova.d~ buyuk müttefik kuvvetlerin birleşmelerine 
bir meydan muharebesının baş· mani olmağa uğraşacaklardır. Bu 
lamak üzere oluduğu muhakkak- askeri haraketlerin ehemmiyeti ko-
tır. Umuaıi görünüşe nazaran 
Nişden itibaren Osküp • Perlepe layca ve çok sarih bir surette 
umumi hattında Yugoslavların anlaşılabilir. Yalnız iki taraftan bu 
bir mukavemet hattı kurdukları halaketlere iştirak etmekte olan 
anlaşılıyor. kuvvetler hakkınd4 bittabi hiç bir 

Yugoşlavya ordusa, harp malumat 9Wilmem'1ctedir. 
başladığı zaman ytğınaklarını Yuğoslavyanın vaziyeti bak-
yapmamış, seferberliğini henüz. kında buray• gelen malumata ıö· 
temamlıyabilmişti. Halbuki Al- re general ~Simoviç hükOmeti Al· 
man taarruzlarına mukavemet manların Hırvatistanda istiklal ilin 
edebilmek için ordunun seferber· ettirmek ve Macarları harbe sok .. 
liii 'kafi değildi- Seferberlikler!?i bitirmiş kttacıkların strateıık turmak gibi vücude getirdikleri 
bakımdan bulunmaları icap eden ihtilatlara rağmen harbe devam 
noktalarda toplanması lazımdır. etmeğe en kat'i bir surette azm· 
Yugoslav ordusu zamanın kısa· etmiş bulunmaktadır. Almanların 
lığı yüzünden bunu yapamamış, elde bulunan deli.ilden de anlaşıla· 
Alman taarruzlarına karşı koya· cağı üzere geçen ilk bahardaki 
mamıştır. Nitekim cenubi Sırbis- · l 
tandaki 6 tümenlik Yugoslav or· Flander muharebesı manevra arını 
dusu, 25 tümenle saldıran bir Balkanlarda da tekrar etmek iıte-
Alman kuvvetile muharebeyi ka· dikleri anlaşılmakta ise de bu ma-
but zarııretinde kalmlflır. nevralar muvaffakiyetsizliğe mah· 

Yugoslav ordusu yığınak d' 
pllnını zamanında tatbik edebil· kum görülme~te ır. 
miş olsaydı şüphesiz bu kadar gunanistandaki /ngiliz tay· 
yer kay1b etmeyecekti. Ordu l · · h ekat 
bugün eski genel kurmayın ha~ yare erının ar 

1 

lalarının cezasını çekmektedir. Atina 12 ( A.A) - Yunanis· 
• Alman kuvvetlerinin Filo· taadaki lngiliz umumi karargahı· 

rina civarında muharebeye baş· nın tebliği: 
la~h.sıh~~acılıfkh bakımından da lngiliz hava kuvvetlerinin ağır 
mu ım ır sa aaçmaktadu- bombardman tayyareleri 10·11 ni-

Bazı kaynaklardan aele.n ha· b' d o san gecesi cenubi sır ıstan a kain 
herler, takviye kıtaları l 1 • h" l ·ı· k ti · · a an n köprülü ve Perlepe şe ır erile şi-
~ ız nv~e erının şimali afrikada 
Tobruk onnnde Alman ve hal· mali Yunanistanda kain Kılkış kö-
y~n . kuvvet!erile karşılaştıtını yündeki Alman tecemmülerini bom-
bıldırmektedır. lngilizler bu böl- bardmao etmişlerdir. hava şartları 
rede şimdi ciddi muharebeyi ka- fevkalade fena iai. Bu yüzden 
bul etmiş bulunuyorlar. bombardmanların tam neticelerini 

[Devamı üçüncüde 1 rörmek mümkün olamamlftır. Bu-
•••••iiijiiililiilliiillıl İ nanla beraber bombaların infilikı-

l 

nı beyaz, yeşilimtirak bir ışık takip 

etmiştir. 
üece karanlıkta ıimalden Kıl· 

b .. k 
kışa doğru ilerlemekte olan .. uyu 

bir otomobil kafilesi mitralyoz ate
b- " k şine tutulmuştur. Katı.lede uyu 

bir karmakanşıtıı.bk buı0we gelınış 
ve otomobıUerden bir kı~mı ateş 
almıştır. 

Galikoz bölgesindeki münaka· 
lal da bombardıman edıtıniştir. 
Dün havanın fenalığı devam etme
sine raıimen bombardıman tayya· 

relerimizden bir gurup alçaktan 
uçarak Manastır ile Perlepe ara· 
sında motörlü nakliye vasıtalarını 

• ve tanklan bombardıman etmiştir. 
lki Tankın infilak ettiği ve kam
yonların ateş aldığı gorülınüştiJr. 
Bir çok düşm1ın avcılarile karşıla
şan başka bombardıman tayy~~~ 
lerimiz Polikastron da bir köpruyu 
havaya atmıılardır. 

1 O Nisanda avcılarımızdan 
mı;rekkep bir gurup, evvelce bil· 
dirilen harekattan başka olarak 
Manastırla Perlepe arasında nakli
ye kafilelerini bombardıman e.t
nıi.tlerdir. Kamyonların terk edıl
diği ve bir çoklarının çukurlara 
yuvarlandığı ve bir kısmının d~ 
atef aldı&'• görülmüştür. Aynı 
bölgede diğer bir gurup bir mo
törlü kolu bombardıman ederek 
5 Tank tahrip etmiş, 6 kamyona 
ateş vermiştir, diğer kamyonlar 
arasına da bombalar atmış, bir 
demir yoluna iki defa isabet ka

yıd edilmittir. 

E•rar, morfin, ko
kain yapanlar, allp 
aatanlar aUrgUnle 
cezalandırılacak 

Ankara l~ ( Hususi muhabiri
mizden ) HükOmet Türk ceza ka· 
nununan 18 ve 403 ncü maddele· 
rioin tadili hakkında büyük millet 
meclisin., bir kanun pröjesi ~önder
miftir. Esrar, morfin, kokain gibi 
uyuşturucu maddeleri izinsiz mem
lekete sokanlar, bunları alıp satan
lar ve imal edenler hakkında yal· 
nız hafif ve ağır par cezasile iktifa 
olunmıyarak muayyen müddetle 

sürgün cezalarile cezalandırılmaları 
teklif edilmektedir. 

Dij'er taraftan ceza mahkeme

leri usuli kanununun 66 ncı mad-

desinin tadili hakkınd . b. a yıne ır 

kanun layihası hazırlanarak meclise 

ırönderilmiştir. Bu tadile nazaran 
mezkur maddenin son fıkrasını~ 
kaldırılması , ehli hibre t . -. . . ayını 

ı~ının doğrudan doğruya hakime 
aıd olması teklif edilmektedir. 

Dev~et demir yolları ve 
limanlan takaut sandığı 
. dAnkara 12 ( hususi muhabiri

mız .en ) - Devlet demir yolları 
ve lıınanları işletme umumi idaresi 
~ıe~urları takaüt sandığı hakkın. 
akı kanun layihası meclisin bu 

pazartesi toplantısında müzakere 
edilecektir. 

Sımf dağiştiren hava 
subaylarmm terfileri 
Ankara 12 [ Hususi muhabiri· 

~izden ] - Ordu subaylar heye· 
tıne mahsus terfi kanununun bazı 
ınaddelerini değiştiren 2900 sayılı 

kanunun birinci maddesinin değiş· 

tirilmesine dair kanan layihası Mec
lis ruznamesine-ahnmıştır. Bu tadi
le nazaran, ahvalı sıhhiyesinden 
dolayı sınıf değiştiren hava subay
larının, kanuni şartları tamamlama
larını müteakip emsali hem nasb· 
ları terfi tarihinden mutebiren 
derhal terfileri icra olunacaktır. 
Uyiha meclisin pazerteai toplantı· 
ıınd• müzakere edilecektir. 

Türkiye 
Ademi müdahale 

siyasetine 
devam 
edecek 

Alman siyasi mahfil- 1 

lerine göre, Sükrü 
Saraçoğlu beyanatta 

Bulundu 

Maarif Vakilimiz Hasan 
Ali Yücel -----

Meriyet mevkiine giren 
iki kanun 

Ankara 12 (Hususi) - Hava 
taarrualarına karşı korunma hak· 
kındaki kanuna ek kanun ile yedek 
subaylık hakkındaki kanunun üçlin· 
cü maddesine bazı hükümler illve-
sine dair olan kanun ne,redilerek 
meriyet mevkiine girmiştir. Berlin l 2 (a, · a.) • Yarı 

resmi bir Alman ajansı ya-
zıyor: BerHn 12 (a. a.) · Alman 

Türkiye Hariciye Vekili matbuatı, Türkiyenin bita-
Saraçoğlu'nun, Ankaranın raflığmı Muhafaza hususuna 
ademimüdahale siyasetine dair Stefani ajansı tarafan-
,.ı~v~m f~Pr,.v.\ l''" lıaAi~PIP.ri '!1~n ':eril~~ .bir.te~g~afı ':T~~-
buyuk bır dıkkatle takıp paşlığı altında, göze çarpa-
edeceği hakkında beyanatta cak şekilde neşretmektedir. 
bulunduğu Alman siyasi Bren 12 (i. a.). Nasyo-
ınahfillerinde alikayle 8ğre- nal Çaytung gazetesinin Ber-
nilmiştir. lin muhabiriyazıyor: 

Berlin, vaziyeti, Ankara· Berlinde, Hitlerle ismet 
nan mllnbaaıran Türk men-
faatinden mülhem olmıyan lnönün arasın~aki mesajların 
kararlar almıyacağı nokta- teatisinden beri Fon Papenin 
sından mütalla eylemektedir. fasılasız bir faaliyet sarfettiği 

Ankaranın hattıhareketi bildirilmektedir. Bilhassa son 
11müteyakkız fakat kiyasetli,, günler zarfında Alman Bü
sıfatlarıyla tavsif edilmek- yilk elçisi, Türk zımamdar-
tedir. larıyla yaptığı ziyaretleri 

Serbest GüritŞnı'tBirinci -
likleri Dün Basladı 

Alman teknik neti
celeri Yazıyoruz . -

Türkiye serbest güreş birinciliklerine dün saat 14 de fehir stadın
da başlandı. Güreşlerde Beden Terbiyesi g e n e 1 d i r e k t ö r ü 
general Cemil Taner, Vali Faik O~tün, hükümet ileri gelenleri ve bin
lerce halk hazır bulunuyordu. Güreş baş hakemligini güreş federasyonu 
reiı Tayyar Yalaz yapmaktaydı. 

Dün iki devre içinde yapılan güreşlerde alınan teknik neticeler şunlardır: 
Birinci devre 

(56 KiLO) 
Ahmet Çakır \stanbul-Halil Kantar Bursa, sayı hesabiyle Ahmet Çakır galip 
Kemal Şen' er Samsun-Sami Emiroğlu Seyhan, sayı hesabile Kemal galip 
Rauf Dönırel lçel • Şefik Kandemir Ege, 13 d. 30 s. de Şefik 1_'qla galip 
Sezai Kocaeli • İsmail Ankara 9 d. 22 s. de lsmail Tqla galıp 
llyas Bursa • Bekir sÖyler lçel, llyas Tuşla galip 14 dakikada 
Mustafa Ete-Mustafa Beton Ankara, 6 d. 25 s. de Mustafa Taşla kazandı 
Sait Samsan - Abdullah Seyyan, Sait Tuşla galip 3 dakika 25 saniye~e 
Halil lstanbul - Niyazi Kocaeli, Halil Özer 14 dakikada Totşla galıp 

(66 KiLO) 
Rai''P Çorum - lzzet Kılıç lçel, 56 saniyede izzet Kılıç TOila ralip 

Mustafa Bursa - Kemal lçel, Kemal sayı hesabiyle galip 
Yaşar Ank•ra • Necip Samsun, Yaşar Tuşla galip 4 dakika 7 saniyede 
Ahmet Aydın • Bekir Seyhan, Bekir Tuşla galip 12 dakika 25 saniye 
MehınetAkkan KocaeJ-Bekir yolcu lıtanbul, 12 d. 30 s. Bekir Yolcu t. g • 

( 72 KlLO ) 
Şaban (Samsun) - Beslen (Kocaeli) Beslen tuşla 4 dakikada galip 
Mehmet (Seyhan) - Hamza (Ege) 40 saniyede Hamza tuşla galip 
Recep (Bursa) - Ihsan (Kayseri) 14 saniyede Ihsan tuşla galip 
Celal (Ankara) - Yahya (İçel) Celil say1 hesabile galip 

(79 KlLO) • 
Hasan lstanbul - Nuri Borsa Hasan Koç sayı hesabile pt "y• 
Bektq Kayseri - Aziz Ankara Azis. taşla galip 6 dakika •1 n:i-0 '1'· 
Süleyman Samsun - lsmail Kocaeli 3 dakika 40 saniY.•.~-;? 1&11İ)'• 
Mehmet Seyhan - Musa lçel Musa tuşla ralip 1 dalu a 

(87 KiLO) . .. 4alctb 27 ... .,. 
Vahid Ankara - Enver Kocaili Vahid ~·JZ Ali tatlı!,..,.ıiP. 
M. Ali Kayıeri - Mahmut Aydın 40 ,... QI ,_, ~/ 

-#A A 
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Alman teca
vUzU B U Y U

•• k faasını derpiş et 
miş dejildiler.On
lar daha derli top 

A lmanya, bu Ba 1 kan ıu. daha kısa bir 
cephe üzerinde 

hafta bilyük mukavemeti karar• 
Balkan [taarruzu- taarruzu lqtırmışlardı. 
na bqladı . Bul&'•· Nitekim Seliiniğe 
ristandan &'OÇirdi .--- y A Z A N __ ...., giren Almanlar, 
ji kuvvetler bir bttrada bomboş 
taraftan Yunanis M'u'mfaz fa'k f 'k bir şehir bulmuş-
tana, diğer taraf 1 en 1 lardır.Mundan son 
tan !Yugoslavya· ra da Almanlar 
ya karşı harekete geçti. Harp ilin mühim bir ilerleme kaydetmemişlor· 
etmeden yapılan tecavüzün bir baş dir. 
ka misalini daha verdi. işin en acı Yugoslavyanın harbe girmesi, 
ciheti, ftaarruzun ilk günü sabahı, Yunanlıların müdafaalarını daha 
açık şehir ilan edilen Belgradın fazla takviye etmelerine hizmet et-
bqtan başa bombardıman edilmesi miştir. lngilizlere gelince, onlar, 

Yugoslavlara ellerinden gelen yar-bütün binaların yıkılması ve Avru b 
dımı yapmaktadırlar. Fakat u 

panın on güzel :şehirlerinden biri memlekete asker göndermek asla 
olan Yugoslav merkezinin ıbir ha· düşünülmemiştir. Çünkü bn taktirde 
rabe ve mezaristana çevrilmesidir. de lngilizlerde kendilerini bir kıs. 

Almanlar bu suretle bir kaç kaca kaptırabilirler. 
&'Ün evvel üçlü pakta rgiren fakat Yugoslav ordusu 
sonra takbihi hükOmetle listikli.li
ne sadakat arzusunu gösteren Yu-

• &'Oslavlardan ilk hamlede intikam 
almak hırsına kapılmışlar. hak ada 
let mefhumlarını bir defa daha 
baltalamışlardır. 1 

Tunanın bu güzel şehri şimdi 
bir morg deposudur. Yugoslavya· 1ı nın mühim bir kısmı malesof "ebe
di dostlarının,, yardımından istifa. 
de eden Almanların çizmeleri al· 
tındadır. 

tecavüzün sebebi 
Bu tecavüzil doğııren sebepler 

üzerinde durmıyacağızl Alman 
!arın iddaasına göre,gerek Yugos· 
lavyaya gerek Yunanistana bu ce· 
za lnırilizlerle işbirliğ-i [yapmaların
dan doğmaktadır. 

Fakat hadiselerin inkişafından 
öyle anlaşılıyor •ki, en büyük se· 
bep iküçük devletlerin Almanya 
elinde bir köle olmak istememelerin
den ,doğmaktadır. Çünkü gerek 
Yugoslavya &'erek Yunanistan is
tikli.l ve şereflerine merbut kala· 
rak Almanyanm kıta üzerinde ye· 
" efendi ,, kalmasına mani olmuş· 
!ardır. 

Bundan dolayıdır ki, Almanya 
85 milyonluk muazzam bir kütle 
halinde, 45 milyonluk müttefikine 
yardım etmek için 6 milyonluk 
....,. ... '1! .,,, .. _ , _ '-· -

ıroılavya üzerine yüklenmiştir. 

Fakat &'erek Yu&'oslavya ıre· 
rek Yunanlılar kahramanca harp 
ederek topraklarını karış kanş 
müstevliye karşı müdafaa etmekte 
dirler. Filhakika harbin ilk şansla· 
rı bu iki küçük devlet aleyhine 
tecelli etmiştir. 

Fakat Bu artık bundan sonra 
da bir Balkan mukaveti olmayaca· 
ğ-ıoa asla bir delil sayılamaz. Nete
kim Yunan ordusu büyük tehlike· 
!ere rağ-men evvelce tesbit edi
len hat üzerinde müdafaasına de· 
vam etmektedir. 

___!!goslav politikası 
Bir haftalık hadiseleri lgöz önün· 

Harbin inkişaf şekilleri etra-

fında esaslı bir tahmin yap
mak imkansızdır. Fakat cenupta 
harp eden Yugoslav ordusu, Yu · 
nanlılar tarafına iltihak ederek ve 
yahut, Arnavutluğun temizlenmesi· 
ne yardım yaparak, müttefikler da· 
vasına mühim hizmetler yapabilir. 
Zugoslavların şimdiye kadar ciddi 
bir muharebe kabul etmemele• 
rinden böyle bir vaziyetin hadis o· 
labileceği tahmin edilebilir. 

Almanlar da bunu gözönüne 
alarak, hareketlerini cenuba ve 
Şdrk cenubuna teksif eylemişlerdir. 
Fakat bu cenubtaki orduların Yu
nanistana geçmelerine mani değ-il

dir. Şimaldeki vaziyete ırelince; 
Almanlar burada Yugoslav zaferi
nin mukavemetini &'Örerek, şimdi 
Macarları da harbe sokmuşlardır. 
Yul'oslavyanın ebedi dostu olan 
Macarlar şimdi Yugoslavyadaki 
Macarların hukukunu müdafa etmek 
bahanesiyle Yugoslavya üzerine 
saldırmaktadırlar. Bu suretle harp 
daha çok genişlemektedir. Bundan 
sonra Bulgaristanın Ustrumca mın· 
taksındaki Bulırarların hukukunu 
müdafaa e t m e k bahanesiyle 
harekete geçmiyeceğ-ini kim takhınin 
edebilir? 

Netice 

Ş imdi sözlerimizi hulase e· 

debiliriz: Mihver, Balkan
"" ua. """ u' x·ıı::ııu~&etmeK ıçıo, eun
den geleni •yapmaktadır. Bu saye· 
de bir yığın karışıklıktan istifade 
çareleri aranmıştır. 

Diğer tarafdan ln&'iltere, Yu
Yunanistana azami yardımda bulun
maktadır. Bu yardımın birinci ne
ticesi, Libyadaki kuvvetlerini azalt
mak olmuştur. Bunun üzerinedir 
ki. Alman-ltalyan kuvvetleri Der
ne'ye kadar varmışlardır. lngilizler 
herhalde buradaki askerlerini Yu· 
nanistana sevketmişler ve Libya'nın 
müdafaasını Haboşistanda serbest 
kalan kuvvetler., bırakmışlardır. 
Her ıeyi birbiriyle iltisak peyda 
edecek olan bu kuvvetlerin tıpkı 
trenlerin hareketinde olduğu gibi 
muayyen saatlerde istasyonlarda 
bulunu~ bul~ınmıyacaklarına bağlı
dır. Fılhakıka Yugoslavya git
miştir. O, şeref ve istiklali uğruna 
kendisini kurban vermektedir. Fa· 
kat Yunan mukavemeti yerindedir. 
Bu mukavemetten çok şeyler bek
lemek kabildir. Çünkü burada mü· 
dafa azmi. insani cesareti ve stra
teji el ele ve tam bir işbirliği ha
lindedir. 
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1REALiTE1 

Hamam 

S ize her &'Ün bu satırları 
dizen arkadaş, &'eçenler· 

de benden " hamamlarda kadın· 
!arın hali,, ne dair birşeyler yaz. 
mamı istemişti. Ôyle bir istek , 
ki görüp tesbitine imkan yok. • 
" Ben muharririm; halinizi görüp , 
yazacağım ,, diye kadınlar hama· , 
mın:ı girilmez ki ... 

Fakat alelıtlak hamamlardan 
bahsedilebilir. Gerçi bu, "Benim , 
oğlum Bina okur; döner, döner 
yine okur,, kabilinden bir " Et- • 
tekrarı ahsen; velevkiine yüz sek· 
sen ,, teşkil eder amma, bana 
göre, beşyüz seksen defa tekra- • 
ra da değer. 

Yeni, asri konforlu, fenni 
hamamlar inşasını artık şu mu• 
azzam harp badiresinden sonra 
düşünelim. Şimdi inşaatın ne 
zamanı, ne de sırasıdır. Fak:ıt 

bu, " her şey yüzüstü kalsın ,. 
manasını asla tazammun etmez. 
Hamamlara şehrin haysiyetine, 
medeni seviyesine, içtimai yük
sekliğ-ine uygun birer çehre ver· 
mek zarureti kilaye farzlardan ' 
değ-ildir. 

Mesela tahta bölmelerden 
soyunma • odaları; mesela bir ' 
müşterinin kullandığı takımı baş· 

kasına vermemek usulü; meseli 
içleri cıvık, cıvık ökçesiz ye· 
meni yerine temiz nalınlar; me
s~la soyunma odalarında temiz 
havlularla bezenmiş birer istira
hat sediri; yani İstanbul hamam· 
!arı gibi, lzmir hama.mları gibi 
temizlikleriyle insanın yüzüne 
gülen bir hamam ... 

Bütün bunların ne demir • 
potrele ihtiyacı vardır; ne de ' 
çimentoya; sadece biraz masra- ~ 
fa, biraz titizliğe, biraz takibe, • 
biraz teftişe iftikar arzederler. • 

Geçen sene, hamamın sahi- ' 
bi mi, müsteciri mi, memuru mu; ~ 

• ne olduğunu bilmediğ-im, çekme- , 
ce başında oturan, bir adamın ' 
ortadaki havuza doğru havadan 

• bal&'am savorduğ-unu &'Özlerimle 
&'Ördüm. Bunu ele alarak ha· 
mamların hali hakkında derhal 
bir ~ij)<üm v~rebilirsiniz. 

'.t:nnezatti mineJiman,, der· 
ler; hangi nezafet, han&'i iman?. 
Ramazan günü ahali Cuma na• 
mazında iken, koynuna kur'an 
sokarak, kafayı güzelce tütsüle· 
dikten sonnra ölü domuza sarı· 

• 

' 

lan yeşil sarıklı, kılıksız, pis, 

mendebur, kokuşuk hafız efen· : 
dinin imanı mı? ... 

.......... -.:.:.: ... J 
Vefat 

Memleketimizin tanınmış Avu· 
katlarından Bay llhami Dinçe! muz· 

tarip oldutu hastalıktan kutulamı
yarak dün vefat etmiştir. Uzun 
müddet hakimlik de yapmış olan 
Bay lıhami nezaketiyle, terbiyesiyle 
herkes tarafından sevilmiş bir 
zattır. Vefatı memleketimizde tees• 
sür uyandırmıştır. Merhuma Tan· 
rıdan rahmet diler ve kederli aile· 
sine taziyetlerimizi sunarız. 

DAHİLİ HABERLER 

Serbest güreş birincilik
. ferine dün başlandı 

/ Baştaraf ı birincide/ 
Adnan lstanbul - Recep Bursa 7 D. 40 saniye Atinan tuşla galip 
Mustafa içe! - Yunus Seyhan Mustafa 35 saniyede tuşla galip 

A Cı R 
Hüseyin Ankara - Hasan Hüseyin Kayseri Hasan 3 O. 51 s. tuşla &'alip 
Hüseyin Ege - Haneli Seyhan Hanefi tuşla galip 43 saniyede 
A~met Kocaili - Celal Bursa 1 D. 54 saniyede Celııl &'alip 
Seydi Samsun - Ahmet lstanbul 9 dakika 3 saniye Ahmet tuşla galip l 

/kinci devre 
( 56 KiLO) 

Adıl Sivas - Ahmet Çakır 13 dakika 25 saniye Adil tuşla &'alıp 
Halil Buna - Kemal Samsun 6 dakika 50 saniye Halil tuşla galip 
Sami seyhan - Raif içe! 1 dakika 14 saniyede Raif tuşla &'alip 
Şefik Eie - Sezai Kocaeli Şefik 5 dakikada tuşla ıralip 

( 61 KiLO) 
Hamdi Kayseri - fıyas Bursa Hamdi tuşla kazandı 3 dakikada 
Bekir içe! - Mustafa Aydın 1 dakika 8 saniyede Mustafa tuşla galip 
Mustafa Ankara - Sait Samsun 10 dakika 10 saniye Mustafa tuşla galip 
Abdulla Seyhan - Halil lstanbul 2 dakika 3 aaniyede Halil tuşla galip 

( 66 KiLO) 
Ragıp Kayseri - Musa Bursa 3 dakika 43 saniyede Ragıp tuşla galip 
izzet içe! - Kemal !çel 1 dakika 5 saniye izzet tuşla galip 
Yaşar Ankara - Mehmet Kocaeli 8 dakika 35 saniye Yaşar tuşla &'alip 
Necip Samsun - Bekir Seyhan 8 dakika 32 saniye Bekir tuşla &'alip 
Mehmet Aydın - Bekir lstanbul sayı hisabile Mehmet ıralip 

( 72 KiLO) 
Faik İstanbul - Şaban Samsun Şaban ekseriyatle kazandı 
Beslen Kocaeli - Mehmet Seyhan 5 dakika 25 şaniye Beslen tuşla galip 
Hamza Aydın -- Recep Bursa 1 dakika 5 saniyede tuşla galip 
Ihsan Kayseri - Celal Ankara 10 dakikada Celal tuşla l'aHp 

79 KiLO 
Muhlis Ege - Hasan lstanbul • 5 dakika 13 saniyede Muhlis tuıla galip. 
Nuri Bursa - Bektaş Keyıeri • 1 dakika 47 saniyede Nuri tuşla galip. 
Aziz Ankara - Süleyman Samsun • 9 dakika 57 saniyede Aziz tuşla ıralip. 
lsmail Kocaili - Mehmet Soyhan • 4 dakika 11 saniyede lsmail tuşla galip 

87 KiLO 
Vahid Ankara - Mehmet Ali Kayseri • 5 d. 25 s. M. Ali tuşle &'alip. 
inver Kocaili - Mahmut Ege • 2 dakika 20 ıaniyede Enver tuşla galip 
Adnan lstanbul - Mustafa lçel • 7 d. 35 s. Adnan tuşla ıralip. 
Recep Bursa - Yunus Seyhan • 1 d. 24 ı. Recrp tuşla galip . 

ACIR SIKLET 
Mehmet Çoban lstanbul - Hüseyin Ankara • 3 dakika 30 ı. Çoban 

Mehmet tuşla galip. 
Hasan Hi11eyin Kayıeri - Hüseyin Aydın • 1 dakika 43 saniyede Ha· 

san Hüseyin tuşla &'alip. 
Zanapalı Hanefi Soyhan - Ahmet pehlivan Kocaeli • 6 dakika 22 sani 

yede Hanefi tuşla galip. 
Celal Bursa - Seydi Ahmet Samsun • 2 dakika 58 saniyede Seyid Ah· 

"'"t tnıla halip. 

Erzincan f elAketzedeleri 
için hariçten gönderilen 

eşya 
Ankar - Erzincan zelzelesin· 

den mOtııe11ir olan mıntıkada za· 
rar görenlere yapılacak yardım hak
kındaki kamına ek olarak hazırla· 
ıııp Meclise verilen kanun llyihası 
gene leliketzedelere yardım kanu· 
nunun dördilncü maddesine bir 
fıkra ilavesi hakkındaki li.yiba 
birleştirilmiş ve şu şekli almıştır: 

Kızılay tarafındıuı zelzele fe
liketzedelori için yaptırılacak iıı· 
şaata mahsus kere.teler muamele 
vergiıinden affedilmiştir. 

Diğ-er taraftan zelzelede zarar 
görenlere yardın maksadilo ecne• 
bi memleketlerden gönderilmiş ola· 
n her türlü eşya, ıııalzeme, erzak 
ve vasıtalardan çabuk bozulacak 
neviden olanlar veya felikotzıde-

Porsaitten kahve getirmek 
istfyenlere akreditif açılacak 

lıtanbul - Halen Por1aitte 
mühim miktarda satılmamıı kavhve 
vardır. Bu kahveler Mısırda istiyen• 
!ere 1atılmaktadır. 

Ticaret vekileti, movzubahı 
kahvelerden memleketimize ithali!· 
ta bulunmak istiyenlere akreditif 
a~mağı kabul etmiştir. Ancak bu 
&'ibi kimselerin navrisert muamele
ıinj bizzat yaparak kahve ithalat 
birliğine evrakı ibraz etıneleri şart• 
tır. Ayrıca, Brezilya kahve şirketi· 
ne ait 30 bin çuvalda yüklenmiş 
bulunmaktadır. Bu kahveler yakın
da memleketimize &'elecektİr. 

!erin ihtiya~larını tatmine yaramı· 
yanların, hasılatı feleketzodııloro 
verilmek şartile, Kızılay tarafından 
yurd içinde satılabilecek veya mü· 
badele edilebilecektir. Bu eşyalar· 

dan da resim ve vergi alınmıya
caktır. 

Ticaret 
Vekaleti 

Kooperatifler idare: 
cileriyle esasi ı bir 
ş e k i 1 d e temaslar 
yaptırıyor 

Ticaret Vekaleti teşkilitlan· 
dırma umum muavinlerinden Bay 
Remzi Saka üç gündenberi ıehri· 
mizde bulunmakta ve Çukurova 
pamuk tarım satış kooperatifleri 
birliğ-ine ait işlerle uğ-raşmaktadır. 
Bay Remzi Saka evvalki &'Ün Tar. 
susa giderek Tarsus satış koope
ratifini tefiş etmiş ve dün Adana 
kooperatifinde meşgul olmuştur. 

Bay Remzi Saka birlik ve koopıı· 
ratifler idarecileriyle esaslı şekil

lerde temas etmiş ve dün isken• 
deruna &'İtmiştir. Mumaileyh ora• 
da yaş sebze işlerini tedkikten 
sonra Antebe &'İderek fıstık koo· 
peratifleri birlijile ve Hasan Keyl 
tütün işiyle meşırul olacak; bila
hare şehrimize dönerek pamuk 
kooperatifleri birlijinin bütün ih
tiyaçlariylo işti&'al edecektir. 

Halkevinde dun akşamki 
konferans 

C. H. P. Genel sekreterliği ta• 
rafından gönderilen yüksek ziraat 
enstitüsü • doçentlerinden :doktor 
Necip Okan dün akşam halkevi 
salonunda yüzlerce dinleyici önün· 
do konferansını vermiştir. 

T emziz tevhid ictihad 
heyetinin kararı 

Ankara 12 (Hususi)- Temyiz mah· 
kemesi Tevhid ictihad umumi heyeti, 
terkenini flis kaidesine tevfikan ta11i• 
yeıi hali müstesna olmak üzere borç 
luuuo ölümile faizin munkati olmıya 
cağı hakkında bir karar verıııiş· 
tir. 

Yeni eserler: 

Dilbilik - Gramer 
KilltGr alemimizde ekıik bir 

varlık sayılan Gramer işini kökün
den halletmek için Maarif vekilli
ğince büyük muai sarfedildiği bir 
zamanda muhitimizde, eaki öğret· 
menlerden Mustafa Bakşi ile Tica· 
ret mektebi J'ürkçe öğretmeni Veh
bi Evinç tarafından Dilbilik (Gra· 
mer) adlı bir eser neşredilmiştir. 

Açık bir ifade ile yazılan ve 
eski ırramer İltilihlariyle birlikte 
öz Türkçe karşılıklarını da ıröıteren 
bu kitap Orta okul müfredatına 
unun olarak hazıtlanmıştır. 

Büyük bir ihtiyacı önlemek 
için hazırlanan bu kıymetli eseri 
değ-erli okuyucularımıza, Lise ve 
<?rta okul talebelerine tavsiye ede-
rız. 

Evrendilek ve Horozoğlu ki· 
tıbevlerinde satılmaktadır. 

KALDIRIMLARIN KOKUSU l 
YAZAN: Reşat Enis • 

den geçirirken evvela • Yugos
lavyanın ilzerindo duralım. lYugos 
lavya bu tecavQz karşısında olduk· 
ça bedbaht vaziyettedir. Fakat bu 
onun mukavemet azmi ve kuvve
tindeki zafiyetinden doıiil, daha 
çok naib Prens Pol'un takip ettiıii 
politikadan doğmuştur. Prens Pol 
şimdiye kadar kah şu tarafa ki.h 
bu tarafa kaymış, nihayet Svetko
viç, Marko•iç gibi adamlar vasıta 
sile memleketin istikliliııi üçlü pakt
la Almanlara teslim etmek kararı. 
nı almıştır. Bu esnada memleketin 
bütün müdafaa sistemi ihmal olun• 
muştur. Prens Pol her ne b11hası· 
na olursa olsun harp etmemoğ-i ka 
rarlaştırdığından Romanyaya Bul
&'aristana gelen Alm•nlarla kati· 
yen alakadar olmamış sanki bura· 
ya kadar gelen tehlikeler Yuıroa
lavyaya mOtoveccib değilmiş gibi 
hareket etmiıtir. 

Birgün karım kan kustu, Bey... Gene 
bir gün • hem de doğramacı dükkanını aç. 
lığımızın ertesinde • onu kendi elimle has
tahaneye yatırdım. Gureba has ta hanesinin 
soğuk koğuşunda, arka üstü uzatıldığı kar· 
yolasında bile metanetini kaybetmemişti. 

- Üzülme, diyordu, bir şey değil... 

kaldırımlarda sürüklenen eski tekerleklerin 
akisleri çatal çıkiyordu. Ve, karanlık, ıuız 
caddeyi dolduran, sade bu sesti. 

Dertli arabacı yeniden terbiyeleri tar
tı. Kırbacını şaklattı. Evet. sadece f&klattı. 
Yerlere değen kuyrukları, göiüslerine inen 
uzun yolelerile ihtiyar ve yorrun ırörünen 
atlarına acıyor gibiydi. 

' çesi kalkık uçlarile eziyordu. Bazan, ağzına 
&'elen bal&'amı yutu1ordu. 

Hastaydı ; titriyordu, Çatlıyacakmış 
&'ibi zonkluyan başı a(ırlatıror, ağırlaşıyor, 
sanki bir kazan oluyordu. Bacakları öyle 
dermansızdı ki 1 Gayret etmese, ıılak yaya 
kaldırımının bir kiifeaine diifecek, kıvrı· 

şını &'Öitüne eğmişti. F.llerini karnı üzerin
de bağlamış, uzun uzun yalvarmıştı. Şimdi 
uzaktan bakınca bile korku veren bu kara 
taş binanın içinde bir ıürü buhurdan, hiç 
durmadan • &'ünlük ,, kokuları saçıyordu. 
Ve o, cenaze havası esen bu yerde, ürpe
rerek, korkarak, " kısmet çıkım 1 ,, diye 
duaya relen çok sevdiği küçilk hanımına 
kırılmıştı. 

Fakat prens Pol'u ve Svetko
viç hilkatini deviren •Yugoslavya 
kıu bir zamanda tekrar kendi aıil 
ruhunu bulmuştur ama iş işten ıreç 
miştir. Çünkü Yuıoılavya tamami 
le hazırlıksız bulunduiu bir esna· 
da Almanlar tarafından bastırılmış
tır. Eğ-er bugün Yuıroslavya çiğ-ne· 
niyorsa. bunun kababati orduda 
dejil politikacılardadır. 

Yunanistanda 

Yunan is tana geline.,, Y onan• 

lılar, büyük hamaset des
tanları yaratarak müstevliye karşı 
koymaktadırlar.Şarki Makedonyanın 
ve Seliniğin düşmesine gelince, 
Yunanlılar, esas plinları Svetko· 
viç zamanında Yugoslavyanın ÜÇ• 
lü pakta girecejino ıöre hazırlan-

Ulak bir hastalık olacak,.. Sabahleyin dok
tor muayene etti- ~ Belki bir bronşit f " 
dedi... Korkulacak bir şey mi bu ? 

Münasip bir yerde bir arsacık 1atın 
alıp, düşiindGğümüz ulak evi yapmağa şim· 
diden başlamamı da İltiyordu. 

* • * 
Kolunun yenlerini, yqlı ırözlerinin 

üzerinden ıroçirdi. Elini arka cebine ırötilr
dü. Bana bir tabaka uzattı : 

- Lif lalı, li.f tütün tabakasını açar ••. 
Bey, yap bir cı&'ara 1 

dedi. Sonra, iç &'&çirdi : 
- Karım acele verem miş... Kurtul. 

madı.. Ona, maun tahtadan bir tabut 
yaptım ... 

Hikmet mi? Hikmeti mi soruyorsun? 
Hıumm... Ne totaman yavruydu bilsen, 
~eyi... Annesini gömdüğ-üm gün, onu Fa
tibte penbe boyalı bir konağa evlatlık diye 
bıraktım. Sonra konak d H'k . • , yan ı. ı metı 

kaybettım. Artık izini de bulamadım bir 
daha ... Gidiş o gidiş .• 

• * * 

• 2 -
lkincikinun. 
Kar ; sulu sepken yağıyor. Mağaza· 

!arın demir kepenklerini, saçaklarını büyük 
bir hışımla sarsan rüzırir; dondıırııcu, So· 
kak limbalarının oynaştığı kaldırıııılar; ıslak, 
vıcık vıcık çamur. 

Sol yaya kaldırımlarının en dibinden 
tünel başına doğru, ulak tefek bir karaltı 
yGrilyor. Geniş ceddede seı veren, onun 
ayakları ... Bumboruıuk, ıslak ceketinin ya
kalarını kaldırmıştı. Omuzlarını kısmıştı. 
Eski pötikare kasketini, v~yöründeki kop· 
çayı çözüp, kulaklarına l'eçirıııişti. En fazla 
ensesınin, boynunun üşüdüğü belliydi. 

Buruşuk, ıslak ceketinin kolları pek 
kısaydı : Islana, koruya kendini çekmiş, 
dümdürücük olmuştu. Ve o, donan ellerini, 
bileklerini, havı dökük kaşe pantaloounun 
yırtık ceplerinden sarkıtarak, baldırlarının 
sıcaldığile ısıtmağa çalışıyordu. 

Sık sık öksürüyordu. Burnunu çeki· 
yordu. Boğazını ayıklıyordu. Sazan yere 

11rlu rtık abıı lvınııı on• 

lacaktı. 
Gilnlerdenberi rahat uykunun ha1re• 

tini çekiyordu. .Dişlerini sıkmasa, rast&'ele 
bir kapı eşijine çöküp sızacaktı. 

Açtı da_ 
Sıska ve yarı çıplak vücudilnü sulu 

1epkeu karın dondurucu damlalarından ko. 
rumak için, saçak altlarıııa sıparak yürü
yen bu hasta insan, bir çocuktu. On yedi 
yaşında vardı. Kulaklanna kadar geçen 
pötikare kaıketinin yarı yarıya ıiılodiii 
soratı avuçtau büyük değ-ildi; kara sarıydı; 
avurtları çöküktü. Etrafı simsiyah kir tutan 
biçimli bir ağ-zı vardı. Göz kapakları yor. 
ırundu. Kirpikleri ıiyabtı ve çok uzundu ... 

Kirliydi ; pasaklıydı. Amma, çirkin bir 
çocuk, sevimsiz bir çocuk dejildi. 

Sent Antvant kilisesinin önilnden ıe• 
çerken, durdu. Demir kapının parmaklıjuı. 
dan baktı. Geniş avludaki kara, taş bina 
korku veren bir sessizlik içindeydi. Düşün· 
dü. Bir hatıra zihnini kurcalıyord\I : 

Oç sene evveldi. KüçQk hanımllo bu
raya ıelıııişlerdi. Genç, hoppa kız, Meryem 
anının önilPO bir bilyilk 11111111 dik111i1ti. Ba• 

Yürüdü. Bir llbza için hutalıtını, 
açlığını unutmuştu. Düıünüyordu : On do
kuz yqlarında &'üze! bir kızdı küçük ha
nımı... Senelerce evvel, Fatihte penbe ko· 
nakta otururlarken, ismi Adalot'ti. Sonra, 
penbe konak yanıpta Şişliye taşınılınca, ne
denH küçük hanım kendisine " Süzan ,, 
dedirtmiıti. Dütünüyor, düşünüyordu da, 
küçük hanımı tarafından bir kere bile pay• 
!andığını hatırlamıyordu, Ne iyi bir kalbi 
vardı 1 Muhakkak ki, &'Üze! inaanın huyıı da 
&'Üze! oluyor ... 

On yaşına kadar Adalet'in oyuncak 
odasında, başbaşa oynam11lardı. On birin• 
bastıiı yıl, ihtiyar hanımefendi, Hikmet'in 
&'üze! kızlarile bir odada başbqa oyna· 
malarını mahzurlu ırörmiiflü. Hakkı da yok 
değ-ildi. Çıngıraklı arabalar, yapma kediler, 
makineli otomobiller, raylı trenler, taş~
bekleri iki çncuğ-a artık bıkkınlık vermel'e 
başlamıştı. Yeni bir oyun araınlflar ve bul· 
mqlardı: Karı kocalık. Birbirlerini ırıdıklı· 
yordıılar, Ôpilşllyorlardı, [Devamı var J 
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ANfi ULOPE Dl ÇAKICI 
EF-E 1 Yugoalav Cepheal 1 

Alman 
ilerleyişi 

Yunan kralı 
Osmanlı devrinde 

YUNAN CEPH_E·-·~I ÜskUp 
Oımanla devrinde 

1 
YAZAN 

Zeynel Besim Sun 

' Tefrika No. 
ı2ı 

JOR] 
Millete heyecanla 
bir beyanname 
net retti 

- Efel Bayram rliyor. Benim 
otlan bili aizdemi kabacak?. 

_ Merk etme •i•·· Kadır re· 
cui .. nin otlan buradadır. 

esir Ahmet beyle birlikte Hamza 
baba denilen mevkün biraz ilerisin· 
de geçirmiştir. 

durmadı 
Kragujevaç 
Şehri dün 

Atina 12 (A.A )- Yanan 
kralı Jorj milletine hitaben aşaiı 
<laki beyannameyi nqretmiştir. 

" Yunanlılar, Yunan ordasa 
memleket tarihinin en ulvi sahife 
sini kanla yazarken cesurane ve 
yijitçe Ciuramunuzdan, yüksek ve 
ij'ilmez ruhundan biç bir ıeyle 
kıyas kabul etmez şecaatinizden 
mücadelemizin haklı ve mukaddes 
neticenin mutlak suretle lehimize 
olacaiı hakkındaki sarsılmaz ima 
nınızdan dolayı size derin min· 
nettarlıiımı heyecanla ifade et
mek isterim. 

Ordular 
Florina'da 
karşllaştı 
ALMAN 

tahaŞşütlerine 
hücum 

* * * 
işte böylece Çakıcı kasabaya 

bir daha girip, çıkmıı ve bu giriş, 
çıkıştan kimsenin haberi bile olma· 

mıı. 

Efe karşıdan röründil. Yüzü 

Çakıcı efe; Kasabalı Mutaft~n 
3000 altın aldıktan sonra takıp 
kuvvetlerini şaşırtmak için yapılan 
tahminler; Çakıcı çetesinin. Nazi~i 
taraflanna g4'çeceği merkeı.ındeydı: 
Bu sebeple bütün reçit mahallerı 
tutulmuş ti.kip işlerine fekallde 
ehemmiyet verilmişti. 

işgal edildi 
Alman tebllline gö
re, Alman ve ltaı .. 
yan kdalara Ohrlde 
blrle9ml9ler 

Yun• n la t • n d •ki 
Brltanya ordusu 
kumand•nlllını ge
n•r•IVllaon y•pıyor 

rillüyorda. KeudiJini keyifli gö
rünce ben de sevindim. Koıarak 
yanına gittim. 

- Paraları aldın mı efe? 
· Aldım Ahmet bey. 

Çakıcı efe bana bqka hiç bir 
feY söylemeden yanımdan uzaklqb. 

Pekili.. Benim serbestim ne 
olacaktı? 

o rün ses çıkmadı. Ertesi rü· 
nü alqam oldu, yine ses çıkmadı. 
Ortalık karamnıtı. Efe yanıma 
reldi. 

- Bu gün Ramazanın kaçı 
Ahmet bey? 

- Yirmı altısı, yani yirmi ye• 
dinci recui zannederim efe. 

- Kadir gecesindeyiz değil· 
mi? 

Ö,le efe. 
- Mademki öyledir; haydi ba

kalım Ahmet boy; bu rece babanda 
olacaksın. 

- Nasal? Neredeyiz, ne olu
yoruz? Kasaba buraya ne kadar 
uzaktadır; bilmiyorum. Allahın dai· 
larında kaybolurum. Bari sabah 
olsunda öyle yola çıkayım .. · 

- Y ooook Ahmet bey. Ben 
babana söz verdim. Bu aqam sen 
evde bulanacaksın. Geldijin hay· 
vao banda bazırclll'. Şimdi ona 
atlıyacahıo, ıa kartıki tepeyi qa• 
caUm. Oradan ötesini balurıun. 

Ve derhal hayvanı çekip yanı· 
ma ptirdiler. 

lster, istemez hayvana atladım. 
- Allabaısmarladık, uprlar 

olau 
Diye eşkiyanm hepsiyle veda· 

lqhm. Bin bir korku içinde kar
fiki tepeye dojTu yola dilzüldüm. 

- Ha şimdi arkamdan ıilah 
patbyacak, ha şimdi varacaklar 

Diye, diye balocan içinde iler· 
liyordam. Banlar parayı aldıklanna 
ıöre beni dün salmablardı. aalma
dılar. Bu rün de salmadalr, karan• 
bkta yola çıkardılar, Bunda her• 
baldo bir fenalık olacaktır diyor
dum. Halbuki eşkiya; izini belli 
etmemek için böyle yapmışta. 

Tepenin üstüne çıktım. Daha 
iki metre ilerledimmi; arbk etkiya 
sörmiyecekti. Zira tepeyi aşıyor

dum. Son bir merakla başımı ge
riye çevirip baktım. Eşkiyamn si
ğ'ara ateşleri görünüyordu. 

Tepeyi indim. Ne tarafa doğru 
ilerliyeceiimi düşünürken karşıma 
\?ir . köylü çıkt. 

- Efendi; dedi; sen kimsin, 
bu vakıtta haralarda ne arıyonun? 

- Bana Mutafın orlu Ahmet 
derler. Çakıcı efe daia kaldırmqtı. 

Şimdi salıverdi, Kasabaya gidece
ceiim amma yola bilmiyorum. 

Köylü safvet perdesi altında 
yaman bir şeytanetle cevap verdi. 

_ Vah yavrum vah O alçak 

Olkiyanın kaldırdığı Ahmet bey 
aenıin demek. 

Anan baban, kimbilir ne kadar 
merak içindedir? 

Gel sevabıma sana ben yolu 
röatereyim .. 

- Allah senden razı olsun 
dayı. 

Bir çeyrek kadar ya ilerledik, 
ya ilerlemedik; köyUi dayı: 

- İşte şose, dedi, doiru ka
sabaya. 

Ve derhal bir şeytan ribi or
tadan kayboldu. Anlatılan bu adam 
Çakıcı çetesinin kılaiuzlarından 
biriydi. 

Derhal dörtnala kalktım ve 
yatsı eunı okunurken kendimi ana
apn, babamın kollarına attım. 

lşıe heniıa naacer-m b ...ı 
'L._ tti qn"'an 
ıuve r. 

Zavallı Ahmet be y· . . . b. y.. U'11ll, 
yıraııtı1 ır yaşlarında iken • ihtİ· 
mal ki bu elim vak'anın yaptıiı 
aarsmtı neticesinde • bayata 
rözlerini yumdu. Allah rahmet 
•tain. 

Bilihara tespit edildijine ~öre 
Çakıcı çetesi kuabadan biç te 
~aaaanı ve ramazan ayıa' 

Çakıcı bir kaç gün o civarda 
dolaştıktan sonra Karaoğlanb 
taraflarına indi ve bir ~ece yarısı 

Karaoğlanb köyünde ~anisa ~e~· 
levi çelebisi Abdülhalım efeodının 
konağının kapısı çalındı. . 

Gece yarısı vukubalan ha zı· 
yaret; konak sakinlerini fena halde 
telif• düşürmüştü. Bu kapıyı ça· 
lanlar kimlerdi, bu vakıtta allahın 
bu ıssız köyünde ne arıyorlardı? 
Gece yarısı köyde çıt yoktu. Kö
pekler havlıyorlardı. 

Kapının ilk çalınışına içeriden 
cevap vermediler. Fakat bu defa 
çalıı daha tiddetli ve batti tehdit· 
klrane oldu. 

- Kim o?. 
- Aç" 
- Sen kimsin, daha dopu 

siz kimsiniz, bu vakıtta ne istiyor· 
sunuz? Çelebi efendi hazretleri 
evde yoklar. Kendisi Mani5&d& 
oturuyor. 

Bunları söyliyen; bölük başı] 
muavini Mihran ismindeki Ermeni 

idi. • • 
Kapıdaki adamlar ıse Çakıcı· 

dan ve maiyeti efradından b&fkaaı 
deiildiler. 

- Kapı)'I aç diyorum aana; 
biz tanrı misafiriyiz. F enalırımız 
dokunmaz. 

- iyi amma siı kimsiniz? 
Hırlı mısınız, hırsız mısınz, eşkiya· 
mısınız, katil misiniz, nesiniz? söy
leyiniz ki kapıyı açıp açmıyacatımı 
düşüneyim. 

Aaıl bölük bqı olan ve Ab
dülhalim efendiye hocalık yapmlf 
bulunan Konyalı lımall efendi de 
konaktaydı. Bütün konak balkı ~bi 
o da gürültüyü duymq ve yatak· 
tan kalkmıştı. 

lımail efendi bqıaa ıikkeaini, 
sırtına hayderiyesini alarak kapıya 
yaklaştı. 

- Ne var Mihran? 
- Kapıda adamlar var efen• 

dim içeriye girmek istiyorlar. ' . Mibranda bopfın yaiı k...-
mişti. Kart ermenioin eli ayaiı 
tutmaz olmuştu. 

lsmail efendi içeriden seslendi: 
- Kimdir e yahu? 
- Kapıyı açın ben Çakıcıyım. 

(Devamı °"' ) 
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Yugoslavyada bir mahal 12 
(a.a} - 11 Nisan tarihli Y aroslav 
resmi tebliji 

.. Şimal bölresinde faik düşman 
Daravar yolu ile Sava'ya &'elmiştir. 
Daha gupte Almanlar mukavemetle 
karıılqmadan Zairabe ginnişler
dir. Düşman müfrezelere ı<.ra&'ujo
vaç'a dojTu ilerlemişlerdir. Burası· 
da iual edilmiftir. Merkezi Sırb111• 
tanda düşman ileri hareketine de· 
vam etmektedir. 

Bern 12 (a.a} - Alman rad. 
yoıu hususi bir Emisyonunda Al· 
man resmi tebli;ine göre Alnıan 
ve ltalyan kıtalarının 11 Nisanda 
Ohri de bulqtuk!arını bildirınekte
dir. 
General Simoviç'in natlcıı 

YurosJavyada bir aaahal 12 
(a.a) - Yu&'oalav bqvekili rene
ral Simoviç kadyo ile aşa(uiaki 
nutku söylemif tir: 

" Alaıanyanın bize meşru hiç 
bir sebep olmadan tahmil ettiki 
bu harpte kartımızda adetçe daha 
faik bir düıman bulunduiunu müd. 
rikiz. Fakat milletimizin manevi 
kudretine, ordumuzun kudretino, 
Alman tecavüzünün hemen arife. 
sinde akdolıuıan hususi bir paktla 
baih bulunduiumuz Sovyetler Bir· 
liiinin doatluıuoa, lnriltere ve 
Amerikanın vadettiii teknik ve 
maddi yardıma itimadımız vardır. 

Seri surette ilk Alınan muvaffaki· 
yet1eri vııkua relebilir. Fakat bun
lar bizim ceaaretimizi kıracak ma· 
hiyette desıkhr. Al-olar fili adet 
laikiyeti .. yuiode deiil. fakat 
harp ilin etmeden yaptıkları bü· 
CWDllD iniliji .. yeabıde bazı ma• 
vaffakiyetler .We edebilmifl•dir. 

Kıtalarımız dilfmanın ilerileme
ıini durdurmak için eaaa mabare
be hatları üzerinde şimdiden tabat· 
tüt etmektedir. 
Abluınlar bom6" ve ınitr(ıl· 
gö~ laii~amlarilf Jurpal,,,.dc 

Kahire 12 (A.A) - Örta fU'k 
Britanya hava kuvvetleri kararsa· 
hının tebliji : 

lnriliz tayyareleri • dün bütün 
rün Y ünanistan ile cenap Yuros
lavyada harekatta bulunarak Al· 
m•nları bomba ve mitralyöz hü· 
cumlarile hırpalamışlardır. Düıman 
tahaşıüdlerine aiır zayiat verdiril
miştir. Bir çok ölü ve yarah vardır. 

Mihver tebliğleri artık 
· 111111alı delil 

Atina 12 (A.A) - Atin• rad· 
y~u harokit hakkında demiftirki : 

Harbin alehdeki safbasınının 
devam etti;ioe wdelilet eder 'hiç 

Milletim; orduma yakın oldu 
jıınu röster. Geridekiler; cephe· 
dekilerle teref yanıma çıkınız. 

Yunanlılar; kalblerimiz gibi 

kalb tqıdıktan, demir ril>i saj'· 
lam bir iradeye, azme, mukave
mete, fera&'•tı nefse malik oldak· 
tansonra on binlerce düımana ve 
dütman tanklarına mukavemet ve 
vatanımıza kartı vazifemizi ifa 
edeceriz. Kral, ordu ve millet 
hepimiz birlikte öyle müıbet ve 
hayranlıia deier bir biıtüoüz 
milfterek irademiz bu varlıiı 
saratlmaz kılmaktadır. 

Milletimiz için ulvi olan bu 
saatte dindarane bir hQfil ile bir 
çGk Yuoan nesillerini himaye 
eden Allaha, hazreti Meryeme ve 
ebedi Y unanistanın ı•n ve ıere
fini hayatlan babasına müdafaa 
edenlere teveccüh edelim. Düşü 
celerimiz l vatanımızın mukaddes 
topraklarının müdafaa destanı 
yazdan yere .. baj'lansın. Y qasua 
Yanan ordun., 

bit fOY yoktur. Boyuoduraklan al
tına almaia teşebbüs ettikleri kü. 
çük bir ,memleketin kahramanca 
mukavemeti karıısında Alman ve 
İtalyan müstevliler plialarmın ma
vaffakiyetaizlite a;radıj'uu rör
mektedir. MGatevlilerin tebli;leri 
artık ....... dejildir; artık ileri 
harakeu.i detil, bava hücumları 
bildirmektedir. 

ltalyaolar, Yanaoldarın mıbla
dıiı cepheleri berinde biç bir ıey 
bildirmemektedir. Geçen her ri1n, 
Yal'oslavyaya kuvvetlerini tanzim 
etmek ve alman hava k~vvetlefi· 
nin ini bücuaalaril• U.kıı.& uj'ra· 
yan tetkilitı ele almak imkinını 
v-ektedir. 

Abmın • ltalgan /ut' aldrı 
ilti..k pegda ed•mediler 

Atina [a. a.] - Atina radyoıa· 
nan bildirdiiine röre, Oskp'ün ıi· 
malirarbisinde ıiddetle muharebe 
eden Yugoslav kıt'alan Almanla· 
rın Arnavutluk hudqdunda İtalyan· 
larla iltisak peyda etmesin" mani 
olmqtur. 

Bu 
ıece Nöbetçi eczane 

TOROS ECZANESi 
[ Y eaicaaai Yanında ] 

Nevyork 12 [a. a.] -Tu ajauı 
bildiriyor: 

Auosiyeted Prea' e röre Al
man makineli kollan Sellnikteıı 
Ere denizi boyunca taarrua reçe
rek Olemak bölresindeki eau Ya
nan ordusu ile lnriliz k.ıtaalma 
dojTu yürümeie bqlam11lardar. 

Yuroalavyanın ıimalinde Gla
renfut' dan &'Olen Alman makineli 
kolları Bled ıehrioi ifral ederek 
Liyapliyana istikaaıotiode ilerl .. 
mektedirler. 

YlllUlllİ6lluUll Brit11111111 
ordam laıııuuultutlıfı 
Londra 12 [a. a.] - Loodra· 

nın aalibiyetli mahfill.-inde bildi
rildiiine rore, Yanaoistandaki 
Britanya orduanua kamandanlıjını 
Yanan ordalan bqkamandanı re
neral Paparos'an idareaiode rene
ral Haori MeUand Vilson ifa et· 
moktedir. 

Atina 12 [a. a.] - Yunan rea
mi tebliii: 

1- Manutır mmtakaauıdao re
len Alman motörlü anaurları Flori
na aptakaamda kıt' alarımızla te
m.N relmiflerdir. 

2- Arnavutlak c e p be • i o de 
mahdut mahiyette ketif kollan ve 
topçu faaliyeti olmqtur. 

Askert vaziyet 
( B,,,tar11Jı 6iri11cide) 

Şimali yananistanda Filorina 
bölruinde milttefik Britaoya ve 
Y anaa ordalarile Alman kavvetı.ı 
arumda bqlayan sayet fiddetli 
çarpışmada, bir UÇ &'Ün M>Dra 
kanh muharebelerin vakuuna intizar 
olanmalıcbr. 

Dilz ubada ilerloyen Alma. 
motM• birlikleri, balkanlarda harp 
bafladlj1 bir kaç ri1ndeoberi lnıilz 
bava kuvvetleri için çok kayıcı bir 
hedef olmuttur. Svuma vadisinde, 
Stramca, Manutar civarında zırbl: 
birliklere yapalan hava taamızla· 
nnda bunların ilerlemelerine mani 
olunamamıştır. Fak.at Florina cep
hesinde karıılarında sailam bir 
mukavemet hattı rörecek. ve dar· 
ma(a mecbur kalac•k ba zırhlı 

birlikler, lnriliı tayyareleri için 
mükemmel bir hedef teşkil edecek· 
lerdir. Alman Genel kurmayının bu 
noktayı düşünerek cepheye mühim 
miktarda avcı tayyareleri Hvk et
mesi beklenebilir. 

• Bu takdirde Florioada kara 

muharebeleri cereyan ederken, bir 
taraftan da rayet meraklı ve kor
kunç hava muharebeleri olacaktır. 

Dilenciye para verene ceza! 
ı lsyanya hiikOm~ti, dil~cUerle mücadele 

etmek için kestirme bır yol balmq ve ıu 

Sabıkalı tam aıabk~meden çıkarken ıuçan 
ud atınnı irtikil> etmaş, mahkeme kap111nda 

'•-!Lleti - • duran bir polil .,..... uzerıne atlıyarak sa· 

Ofyayı satarak oldukca mühim bir para ele 
reçiriyor, • kararı vermiştir : 

Dilenciye para vermek bir cGrümdür. Bu 
cllrmü irtikip eden herkesten derh~l para ce
zaaı alınacaktar. Bu ceza S peçeta ile SOO ~
çeta arasındadır. Cürüm tekerrür ederse mık· 
tarı arttırılacaktır. 

Dilencilere relince, bunlara da hapİI ceza· 

11 verilecektir. Dilencilere verilen cezanın ° 
kadar büyük tesiri görülmemektedir. faltat sa· 
daka verenin mühimce bir para cezasına mah· 
kOm edilmesinin dilenciliğin önünü alacajı 
ümid ediliyor. • ............. '"'9'1,..~.., Norveçte Stavanrer 

• • f tehrinde bir aabıkalı 
letmı a ırmı . gayet cesurane hınız· 

hklar yapmıttır. Ba adam ilk defa bit biliklet 
hk · 'lm" ti Mahkeme çaldığından ma emeye ven ış . . . 

kendiJine aiır bir ceza vormiş ve llkın ılk 
suçu olduğıınan cezası tecil edilmi~ti. Geçende 
bu adam sarhoşluk suçu ile bir daha tevkif 
edilmiftir. Mahkeme bu defa suçu hafif bularak 
beraet kararı vermiftir. 

VQfmqtur. Koodiainİ takip eden olmamışbr. 
Bundan cearet alan hı~ız lllahkemenin kapı· 
ama yaya dönmilf, polıslere ait ~bir biJiklet 
daha &flnDlfbr· 

Bunun da farkın~ Y&r•m•dıi:ını hiuedince 
tekrar ~a~kemey~ do~ere polise ait üçüncü 
bir biaik.etin üz:enno bınerek rötürmüttilr, 

Şimdi polialer yalnız hırsızı deiil ayni za. 
manda kendilerinin bisikletlerini de arıyorlar • • 

Amerikada yapılan 

bin kızllderili var ~n nilfas sayımına ._ ___ ....., ___ _. &'Ore bu memlekette 

balia luzılderililerio miktarı 275 bindir. Bunlar 
Sioaka, Cheyeımes ve Comanclret kabilelerine 
menaaptur. 

Bu kızılderililer. Anıerikanın fup k11mın· 
da tamamen ayrı bir mıntakada yqadıklann. 
dan ldetlerini, dinlerini ve ananelearini maba
f aza etmişlerdir. Bqbca mtıtraliYetleri av ve 
balık avıdır. K12ılderililer arqıpda ufak tefek 
MDA)'i de çok U.Jemittlr. Banlar )'aptaldan 

Askerlerin talimli 
JUrUyUşU ne za. 
mandan kalmıftırr 

Herkea, uk...._.. 
bölük, tabur, alay 
ve saire ribi büyUk 
&'l'UPlar halinde bir
birl.-ine ayak ayda

rarak talimli yüriiyiiflerini ukidea kalm11 zaa. 
neder. Halbuki ba, ancak 18 iDci una batında 
bqlamqtır. O zamana kadar piyadeler, ayak 
uydurmadan istedikleri ribi yürüyorlarmıt· AJı. 
cak ispanya verueti harbinde, Huen alayında 
k11men bir ayak.ta yürümete ba1l1nm11. Ba 
tecrübe mavaffakiyetli olmq, ayni adımla yl
rümek ukeri ınzel, disiplini l'Öl&t.-if. Banclaa 
sonra ukerin talimli yürümesi diier memleket 
ordulanna da airayet etmiftir. 

Bidayette o zemandaki ak.eri mntebauaalar, 
talimli yürüyen Heaen alayile alay •tmitler ve 
bu yilrüyilfü mavafık. balmamqlar, Praaya krah 
birinci Fredarick VVilhelm de:" Merin böyle 
yGrümOIİ l'ülilnçtilr,, deqtir. TaliıaU yOrfl,0,. 
taraftar olan baroa voa Kalktta,a. lııiio isaf 
tabw .......... ~,... ,_k ......... 
..... ..... ,. .. ko ·-~ 

OüllbilD vayiyetioi Ş·mMddia 
Sami ıôyle naklediyor. 

" Şehrin k.lllDI izama V ardar'ıa 
Şimali rarbi cihetinde olup yalma 
bir iki maballOli rarbi cenabbia. 
dedir. Şebi, rnehrio iki tarafuula 
vaki iki rüuJ bayırın iizWde ka· 
nlmqtur. Şimal ve ceoııbauda D• 

zan ovalar, zilmrüd ribi çayvlar 
ve rüzel babçel• vardır. Seliaik· 
ten Metroviçeye rid• dnairJoba 
Oıkübüo ve Vardar'ao farp cib .. 
tindeki k.WDl k.enaruMlan reçtiti 
fibi; Sarbiye tarikile Avrupadaıı 

releıı hat dahi bu 19brin c•aban· 
da Selinik hattile birlefİy<lr. Bu 
ıaret!e iki hattuı iltiaakuıa tesadüf 
edea Oık.üblln zaten elkidealMri 
mevcat ehemmiyeti bir kat claba 
artarak tehir .. iatuyona cloira ıit· 
tikçe reaitlemektedir. Ote&ler, .. 
mami bahçeler fibi ümran ....... 
ri mütemadiyen artmaktadar. 8a 
Hbepteo dolar Koaova viliyetiDia 
merkezi Piriftine' dm bara ya nak
olaomqtur. 

OakübilD etrafı rayet milnbit 
ve mabsaldadll'. Buraaı Sellıoikl• 
Kosova ve Yakan Arnavutlak ar .. 
ıuıda bir mahzen hükmilade bGlaa
dutuıadan, ticari ehemmiyeti pek 
biiyilktilr. 

Şehrin, V arclar üzeriucle ikinci 
Saltan Muracl tarafuadaa bina olu
mq makavvea bir kirrir vo bir 
de abpp k.öpriisii bolnclaiu fibi, 
demir yoluna mabsaa mükemmel 
bir demir köprü de yapalmqtır. Oa
kilpte takriben 4000 hane, SO haa, 
SO faruı, 3 hamam vudır. E.ba1i 
25,000 kadardır. Cami ve aedre
seler araaında ikinci Maraduı, M .. 
tafa ve Y abya pqalana, ishak ve 
laa beylerin, cami, modr .... ve ..... 
retleri mefhur ve mamardur. Bul 
aelitio camileri ile baza bilyük ba
•amlu barebe balindedir. Ziyare&
~ib olan türbeler de varclar. Bar 
1ar hep Oakiibiıa .uk 0--nhbk 
devrinde birinci clencede •-·M 
yeti hiz balaaclajmıu rösterir. 

Şehirde bir riifdiye, bir iptidai 
ye, bir kaç da ııbyaa mektebi mev
caddar. Bir ruraba butaalli, bir 
de ukeri butane vardır.,-

fl<2~!Jv)»~ 
Ankara Radynı 

( 1S Nieaa PAZAa ) 

9.00 Prosram, ve memleklt 
aaat ayan. 

9.03 Alam Haberlm-i. 
9.18 MGzik: M.,..lar ve hafif 

parçalar [Pi) 
9.45,10.00 Ev kadmı • Yemek 

Hıteai. 

12.30 f>rorram, ve Memleket 
Saat Ayan. 
12.33 Müzik: Karaıık tark.ılar. 
12.SO A~na haberleri. 
13.05 Mü~ik: Radyo ince au 

heyeti. 
13.25-14.30 Müzik: Radyoaba 

orkeatruı ( Violooiat Necip Atkın 
idareainde ) 

1. Hünemeyer: Hiç bayv d• 
mem: 

2. Robrecht : T ezad 
3. Loeve: Ba1lad 
4. Heyk.eu: Sadık Kakla 
5. Schneider. Viyana bavala

nndaa potpvi 
6. Tb11We: Uvertür ve • vala 
18.00 Prorram, ve Memleket 

nat ayan. 
18.03 Müzik: Radyo caz ork• 

buı (lbralıla Ozstr İdaNIİBcle) 
18.SO Müzik: lYdyo F...S Heo 

yeti. 
1930 Memla.t Sut Ayan ; 

v• Alana Haberleri. 
19.4S KonDfDW Ziraat takftmİI 
19.SO Müzik: Halk türküleri. 
20.00 Müzik: Solo f&l'k.ılar. 
20.15 ICeoqma 
20.30 Mtlzik.: Kan,tk prkı v• 

türkGler. 
21.00 Milzik : Oda mdlikiıi -

Mozart: Mi bemol maiör kaarteti. 
Çalanlar ı Geort' MarkoviP 

l P-ıano L 
Gelbert Back. [Komu). 
v alt• rwbardt [VtolaJ 
..... Cemil (Violo .ıı 
21.30. T...U: 0-.W ~:; 

vatuan byatro ıaa-ı Kari tali E,b9rt. 
tarafından. R..-an .... _,.,., 

22.30 .. _..... ... AJ&M.......,..,..,_..-
.,w. .......... (Pl,C 15°.CY._..,..., .. 
,. ......... 



BUGON 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ! D ıl 1,1 rPI lj\ J 23 Nisan 941 U l u s a l Egemenlik Bayramı Bilet- i 
: iL:: il ~'- ~~ ~I leri geldi. HOROZOGLU Gişesine Uğrayarak Taliini- : 
! zi deneyiniz. İ 
• • 
: 90 ve 150 voltluk BATARY~ARI Horozoğlu ma· : • • : gazasında bulacaksınız. : 

: Dünya havadis ve müziklerini evinizde BiR AGA gibi : 
' ! dinlemek isterseniz AGA radyosunu hatırla AGA İ 

: radyosu dünyanın en iyi radyosudur. Horozoğlu: 
: mağazasına ifıtfen uğrayınız. : • • • • • • : Odeon, Kolombia, Sahibinin sesi ve diğer bilumum : 
: marka gramafon ve plaklaı ıınız mevcuttur. DiKKA T: : 
• k • : plak fiatları. (125) uruştur. Gramofonlarımızı görmeli : 
: ve plaklarımızı dinlemek üzere Horozoğlu mağaza· : 
: sına lutfen uğrayınız. : • • • • • • : Her nevi Okul malzemesi, Okul kitapları ve kırtasiye : 
: J çeşidlerimize ·ilaveten memleb•timizin her tarafında çı- : 

: o~ i rPI " A''' c:;;r karılan romanlar dahi celbedilmiştir. Bunları görmek : ! ./.! ll il~ il'- /~ iizere Horozoğlu kitap evine uğ"ramayıunutmaymız . ! 
i. Adres : Adana Yeni Merkez oteli allmda Horozoğlu kardeşler ! 
=••••••••••••••••••••••••••••••••oeeeoe ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:/ 

Seyhan Defterdar
hğından: ·· 

Karataş dalyanının 3 se
nelik balık avlama hakkile 
yüzde 12 saydiye resmi [30-
000] bin lira muhammen be
delle ve kapalı zarf usulü ile 
7 - 4- 941 pazartesi günü sa
at on beşte icra kılınan art
tırmasında talibi tarafından 
teklif edilen bedel layık had 
görülmediğinden 2490 sayılı 
arttırma eksiltme ve ithalat 
kanunun 40 ncı madde.si hük
müne tevfikan 7- 4-941 tari
hinden itibaren bir ay müd
detle pazarlığa bırakılmıştır. 
İsteklilerin bu müddet zarfın
da pazarlık yapılmak üzere 
defterdarlıkta müteşekkil ko· 
misyona ve şartnamesini oku
mak istiyenlerin de her gün 
milli emlak dairesine müra-
caatları ilin olunur. 638 

' +• ... . . .... .. .• ... . " ~ ... - . . . • >~ . ' .. 

Alsaray ve Tan sinemalarında 
BU AKŞAM 

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

Bu Güne Kadar Görüp İşittiğiniz 
Türkçe Filimlerin En Azametlisi 

BfY!\l ESl:tE 
HALİME 

TÜRKÇE SÖZLÜ (BÜYÜK ŞARKf FiLMi 

TAN O A ........ ALSARAYDA • • 
2,30 da ıı ı~ı ı 2,30 da 

Beyaz Esire Casus ~ ı Of:. f ı\.l ES İRIE 
ve Koy Boy ı ...... ı Yüzen Kaleler 

oca V umar·a ı Koltuklarmızı Erken Aldırmız 
Alsaray tel. 212 Tan tel 266 

Pek Yakında : 

BERİ ÇAVUŞ 
ruR~<çı: soztü 

Türkiye Serbest t 

ASRi SİNEMADA 
Suvare 

BU AKŞAM 
Suvare 

8,30 8,30 

ISTANBUL BELEDiYESİ 
SEHIR TiYATROSU • 

ÜÇÜNCÜ TEMSiL 

MEŞALELER 
PİYES 3 PERDE 

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

BUGÜN GUNOOZ MATİNAOA 
2 TÜRKÇE FiLiM BiRDEN 

1- Tarzanın intikamı 
2- Saadet Yuvası 
TELEFON 250 

..................... lllİ .................. ... 

T • . iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

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

4Şubat, 2Mayıs, 1 Ağustos,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 JI 20 ,, 6000. 
" 

Türkiye it Bankasına para yat1rmakla yal· 
nız para blrlktirmit ve faiz •lmıt olmaz, aynı 
zamanda talilnizi de denemlt olursunuz. 377 

güreş h irine ilikleri ___._.___~i L_A_N_· --H-Os-usA-, m-uh-ase-be-
eu GON SAAT 14 DE Seyhan Defterdar· IDÜdürlüğünden 

Adana Stadyom unda Başlı yaca k't ı r · lığ~:~:ı:'ı.!yü bekçisi lb- susi~:y~·:~tt:~t!~~:·~i~:. 
Ankara,. İstanbul, İzmir, Seyhan, Koca' eJi, rahim oğlu Abdullah adına bedeli sabıkı olan (550) lira 

S ı 934, 935 936, ve 937 sene- üzerı' d k k Sivas , amsun, Balıkesir, çel, Ha.'tay, n en açı arttırmaya o-
lerine mahsuben tarh olunan ulm 

Burdur, Çorum, Aydın, Eskişehir, Ka·yseri, cem'an 19 lira kazanç 3,80 ° 2 uşAtur. 
ı V · rttırma 941 nisanının 

Denizli, Bursa, Trabzon, Bo u, il?"yetleri lira buhran vergileri 1,50 li- 24 üncü perşembe günü sa·. 

en iyi giireşçilerinin iştirakile yap• :tacaktır. ra karne harcından dolayı at onda yapılacaktır. 
Bu Müsabakalara Milli Takım Güreşçilerimizden Çoban Mehmet , vergilere itiraz komisyonunca 3 İh l k d 1 
S ı ç M Al o • a e va tın an evve amsun u. Ahmet, orumlu ehmet i emirkaycı .. Adnan Yurda Er, müttehaz 30- 12- 939 tarih- t l 
Celal Atık , Yaşar Doğu , Mustafa Betorı Ahmet Çakır gibi ya ırı mış bulunması lazım ge-
sayılı ~an~iy.onlarımızda Bölgelerini tem ıtil~n güreşeceklerdir . li ve 777 sayılı kararla buna len pey parası (42) lirar!ır. 
Şehrımızı. temsilen Zanapalı •:1anefi Demirkaya ' karşı varidat müdürlüğünün 4. Şartnameyi hususi mu-

Saimbeyhden Behlil Pehliva' t Disiçürük Süleyman bu husustaki 10-t-940 tarihli hasebe kaleminde görebile-

Pehlivan, Abdioğlundan . T~pal. ·Mehmet Ozsoy, ve 45-245 sayılı temyiz la- cek isteklilerin ihale saatında 
K l d Meh , yihası ve mevzubahs vergi- vilayet daimi encümeninde 

uzgun u an m,et dale1, Abdioglundan Abdul- lcre ait 10-s,10-9,10-10 ve bulunmaları ilan olunur. 

I~~ Oztaş, Adan.a~ .dn Emiroğlu, Adanalı Kemal 10-16 numaralı dört kıt'a '8- 13- 18- 23 618 

Kose, Adanah Mt "stafa Urnit müsabakalara iştirak ikinci ihbarname adı geçen 
E d e c e k 1 e r d i r . • mükellefe tebliğ edilmek üze

re arattırılmış isede buluna• IF" ... ______ _ 

f!~la!; r Duhuliye 25 kuruştur. 
Tribür4 75 Hususi Mevki 100 kuruş .......... -...... , ....... _ ..................... .. h' ; 

madığından 3692 sayılı kanu
na tevfikan tebliğ yerine geç
mek tlzere keyfiyet ilan olu. 

nur. 641 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Kemal SATIR 
Basıldığı yer : [ B U G O N ] 

Matbaası - Adana 

13 Nisan ı 

• Avrupalıların Hergün Kolipostal ile Uzak Memleketlerine Gönderdikleri 

Türk Mamulatı 

ÇAPA MA.R.KA 
Nefis çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Bu sahada beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış olduğunu ispat 
temiştir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür'at ve huzur temin eder . . 

' 

Çapa marka çorbahk hububat ~ s~bze komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar ucuılnk ve sür,atle 

haı.ırlıtnabilınesi bakımından da ayrıca :şayanı tavsiyedir. Memleketimi
zin yegane müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mü· 
kemmel eserile mutfaklarımız içinde azami kolaylık imkanını temin etmiştir. 
Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat ~ebze komprime
lerimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallarımızdan 

2 ! Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

KURUŞA ALABiLİRSiNiZ 
Beşiktaş Çapamarka - Kuruluş Tarihi: 1915. 

Seyhan Vilayeti Defterdarlığından 
Vergi kıymetine 
göre muhamen 

Mahallesi sokağı Cinsi Ada Parsel Mesahası Bedeli 

Alidede Hacıilyas hane 80 73 142 975,00 

Döşeme Bahar arsa 357 1 311 311,00 
Sıırıyakup Saç besatan dükkan 89 11 13,5 300,00 

Yukarıda evsafı yazılı üç parça gayri menkulün 4-4-941 ta
rihinde ikinci defa icra kılınan açık arttırmaları neticesinde 
yine talip zuhur etınediğinden 4- 5- 941 tarihine kadar bir 
ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin yüzde 7.5 
pey akçalarile birlikte deftardarhktaki komisyonu mahsu,una 
müracaatları ilan olunur. 639 

Memleket Hastanesi BEVLiYE Mütehassısı 

Or. Operatör Saim Erkun 
Kadın, Erkek idrar yolları (Böbrek, Mesane ve Erkek 

tenasül hastalıklarını) Kızılay caddesinde istiklal Okulu 
karşısındaki muayenehanesinde tedaviye başladı. 

.. Telefon c 183 

Hariciye Vekile -
tinden tebliğ edil· 
miştir : 

Romanya' da ahiren neş
redilen bir kan.rname muci
bince, ecnebilerin milli i.kisat 
nezaretinden verilmiş bir mü
saade olmadıkça Romanyada
ki emlak, hukku ve menafiine 
ait tasarruf muamelelerinde 
bulunamıyacakları; böyle ·bir 
müsaade istihsal edilmeksizin 
yapılacak tasarruf muamele· 
leri ile normal idare muame· 
leleri ve bankalarda mevdu 
kıymetlere müteallik tasarruf 
muamelelerinin hukukan ba
tıl addedileceği; Romanyada~ 
ikamet etmemekle beraber 
orada bu gibi emlak, hukuk 
ve menafie malik bulunan 
ecnebilerin ise, Romanya ara· 
zisinde tedavüle çıkarılmış 
bulunan bilfımurn tahvillerle 
nama muharrer olrn,yan kıy
metli senetleri hiınil olduk
ları takdirde bunlar hakkında 
nisan 1941 nihayetine kadar, 
Romanya sefareti ile konso· 
losluklarına bir beyanname 
vermekle mükellef 
oldukları; ayni mükellefiyetin 
bu gibi esham, tahvilit ve 

Adana Sulh ikinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Adanada Hacıbayram ku
yusunda bakkallık yapmakta 
iken vefat eden Jbrahimin tere
kesine mahkemece el konmuş 
olduğundan mirascıların ılin 
tarihinden itibaren üç ay için
de mahkemeye müracaatla 
varislik sıfatlarını isbat etme
leri ve alacak vt: borçlarının 
bir ay zarfında müracaatla 
alacak ve borçlarını kaydet
tirmeleri ve aksi taktirde mü
teveffayı ne şahsan ve nede 
terekesine icafetle takip ede
meyecekleri kanununıedeninin 
534 ve 561 nci maddelerine 
tevfikan ilan olunur. 637 

r;;;~+yıi~h;~i 
1 l[E :~iMiZ GJEJLDI . 

J ALI RAiF ELBiSE 
ı DEPOSU 
ı Yağ camii civarında No. 87 
: .................. ~~ ... 

senetleri mevduat olarak ka· 
bul etmiş bulunanJ bank•lara 
da şamil olduğu Ankaradaki 
Romanya sefareti tarafından 
bildirilmiştir. 

• 1 


