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Mekteplerde bu yıl kamp usulü tatbik 
edilmeyecek 

Ankara : 7 4 / Husust Muhabiriinizden J - Maarif 

11ekaleti, Lise ve Yüksek okullar talebelerine. b~ sene 
kamp llsulünü tatbik etmomeğe karar oermıştır. Bu 
husustaki karar önümüzdeki birkaç gün içinde mektep· 
le re bildirilecektir. 

Makedonya cephesinden 
dönen 

Yunan yaralıla-
f rının anlattıkları/ 

Almaniar bir sö 'ö, ter • 
c:izU'amına benz"yor; 
kuvvetleri yalınız ma. 
!<inelerino dayanmak
tadır. 

\lı.ıa 14 ( \. J - Yu 1aıı 
uımıını nıniyı•t nc.zaı dinin t<!bliği: ı 

! 

Alınln t •) vareleri üç dalga 
ha ın l • V ulc"' .1 lı icum yapmışhr. 
Atılan bomba! r hıç hir h..ısarı mu
cip oımamıştır. üç düşman tayya· 
resi hava dafi L>ataryaları tarafın· 

1 
dan tahrip edilmiştir. Düşman t:ıy- B l k / d 

a an ar a Alman ku-vetlerı"le .. tt /"le d yareleri gece birbirini takip eden ... m u e ı o r u n u n 
!d'iağ-aıa; h'lllinde Pire ni'ınT;ka'sı.:, k a r ş 1 l a ş t 1 I ı F l o r i n a m ı n t a k a s ı n ı ı ö s t e r i r H a r i t a 

General dö Gol 

General 
6 Gol 

" HUr Fransızlar 
Yunlstanın yanı
ba,ında harp et
mek istiyor,. dedi 

--1 Anadolu aiansı 1 
Loı.ıdra 14 - Müstakil Fran

sız ajansının Atinada hulunan mu· 
lıab:rine göre Akropolis gazetesi, 
general dö Gol, ile gen er al Kat· 
ru'e Yunanlıl;,r ile birlikte müca· 
dele etmek uzere Yuuanistana 
gitm~k ümidinde olduklarına Jair 
çektikleri bir telgrafı neşretmiştir. 
General dö Gol Vilki mecmuası· 
nın ınuhnbirine demiştir ki; 

•• - Bütün dünyanın kurtul· 

ması için açılan mücadelede Hür 1 
Fransızlar Yunanistanın yanıbaşın· 
da harp etmek istemektedirler. 
Yunanistanın bugün bize göster· 
diği misahn tarihte benzeri yok
tur.,, 

Londra 14 - Müstakil Fran· 
ıız aiansının Kahire 'muhabirinin 

bildirdiğine göre, general dö Go' 
Mııırdaki Hür Fransız kıtalarını 
teftiş ettiği sırada subaylara şu 
şözleri söylemiştir: 

"- Biz henüz mücadelemizin 
ilk rünlerinde bulunuyoruz. Bu 
haşlanjıç fena değildir. Muhare • 
benin hemen hemen bitmiş bulun· 
d?iu Eritrede iyi döğüştük. Şim· 
dı rayretlerimizi başka taraflara 
Çevireceğiz.,, 

Barut, idari muhtariyete 
malik olacak 

d' . Kudüs 14 ( a. a. ) - Ofi bil-
ırwyor: Lübnandaki Dürzü cema-

ati yeni kabinede kendilerine ne. 

~a~et verilmediği için hayret ve 

~nfıa~ göstermektedir. F evkalide 
omısyonu ziyaret eden heyet, ce. 

maatlarının bu hisaiyabnı izhar e • 

lem~l~~dir. General Denz hal~ı 
Yenı hukOmete müzaharete d 
etmiştir. ~vet 

Ne1redilen bir kara 
o~ rnameye 
• ore Berut şehri bund 
L an sonra 

libnan hükılmeti içinde id • 
tk•riyete malik müstakil b'arı rnuh-
• 1 ır rnınta· 0 acaktır. Bu suretle b l d' 

Ye hususi bazı icr l"he' e ıye: 
~•ril a sa a ıyetlerı 
"'-k~kte ve iaşe ofisleri kurul· 

"· 

üzerinde uçmuş ve muhtelif nok· ---:::----------~...:..:_.:.,::..:_=.:.::.:..:.~:::_:::_:~!.;:.::.:,.:::.:..:.;__::_::.:_.:.:~---...11 
talnra bombalar atmıştır. Bir ltalyan; Sovyet 
tayyaresi Liksuri'yi bombardman 
etmiştir. Zayiat yoktur. 5 evde pek! 
az zarar vokua gelmiştir. Diğer bir la pon 
İtalyan tayyaresi Sisaru adası civa- .. 
rında bir kayığa mitralyöz ateşi 

açmış, fakat hasarı mucip olma- Paktı 
mıştır. Bir düşman tayyaresi Kripo· 

lis mıntnkasma bombalar atmış, Rusya, bu muahede-
hasar ve zayiat olmamıştır. 

Atint1 14-(,.,tr.A ) S.JahiY11tt·J~~••, Aa.n..qa,..iuafıR .. 
Yunan sözcüsü, Makedonya cephe- dan bir hUcuma maruz 
sinde Almanlann dün hiç bir faa- kaldılı takdirde lstlf•
liyette bulunmadığım, Arnavutluk de edeblllr111l9 
cephesinde çok hafif ltalyan keıif 
faaliyeti kaydedildiğini bildirmiıtir. 

Atina 14 ( A.A) - Matboat 
nezaretinin harekat hakkındııJd be-
yanatında azcüml8 şöyle denilmek
tedir: 

"Makedonya rephe~inden dö· 
nen# Yunan yarahl:mnın bildirdiğine 
göre, Almanlar bir şôförler cüzü· 
tamına benzemektcılir ve kovvet
Jeri yalnız makinelerine dayanmak
tadır.,. 

Bu yaralılar Y nnan knvvetle· 
ri11in Alman mütecavizlere karşı 

gösterilen ayni cas:ıreti, ayni feda
karlık hislerini göstermekte oldu
ğunu ilave etmektedirler. 

Tobruk 
mDdafaası 

Alman hücumnuu ağır 
zayiatla tardetti 
Londra 14 (a.a) - Harbiye 

nezaretininAebliği: 
Libyada b11 sabah tanklarla 

takviye "edilen düşman piyadesi 
Tobrak'a hücum etmiştir. Bir ·nok 

·tada 20 kadar tank dış müdafaa· 
lnrı geçmiştir. Tanklarımız derhal 
mukabil bir hücum yapmış düt
man ierek tank ve gerek insanca 
çok ağır zayiat vererek tardedil 

miştir. 
Kıtalarımız Sollam clvannda 

düşmanın ileri müfrezelerile temas 
tadır. Ve bu müfrezelere çok bil· 
yük zayiat verdirmişlerdir. . 

Habeşistanda mağlup edılen 
ve karma karışık çeki~n dilşma · 
nın takibi devam e!mektedir. Bir 
çok esirler gelmekte ve ~unl~r 
arasında bir fırka kumandanıle bır 
de liva kumandanı bulunı:ıaktadır. 

Sofya yine hava 
hücumuna uğradı 

Sofyo 14 ( a. a. ) - Bulgar 
hava müdafaa kumandanlığının teb • 
Jiği: 

Dün gece lnriliz ve sırp tay. 
yareleri Sofyadaki gayri askt:ri he· 
deflert1 yeniden hücum etmiılerdir. 
insanca zayiat azdır. Huarlarm 
tamirleri için lOzumlu bütün tedbir· 
ler ahnmııbr. 

Japon hariciye nazırı 
Matsuoka 

An kara 14 (Radyo gazetesi)
Japon hariciye nazırı Matst\oka 
Tokyoya dönruek üzere Moskova· 
dan ayrılmış bu!unuyor. Nazırın 
Sovyet ri<..alile yaptığı temaslar 
neticesinde bir bitaraflık muahedesi 
imzalanmıştır. ( Bu muahedenin 
esaslarmı 3 üncil sahifemizde bu· 
lacaksınız.) 

Japon başvekili Konoye, mat· 
buata yaptığı beyanatta bilhassa 
şöyle demiştir : • 

" Bay Matsuoka Avrupaya 
yaptığı seyahajten dönünce harici 
siyasette hiç bir degişiklik olma· 
yacaktır.,. 

Bu sözlere bakarak şu hükme 
varılabilir: Pakt, iki komşu memle
ketin münasebetlerini tanzim etmif, 
fakat Japonyanın dış siyasetinde 
dejişiklik husule retirmemiştir. 

Sovyet resmi gazetesi Pravda, 
her iki meaıleket arasında iktisadi 
münastıbetlerin tanzim edil~cefini, 
her iki memleketin biribirlerinin 
tarihi inkişaflarına mani olmamak 
azminde bulunduğunu yazmaktadır. 

ltalyan matbuatı pakta mihve
rin siyasi bir zaferi manasını ver
mektedirler. Bunlara göre pakt har
bin genişlemesine mani olacakbr. 
Royter ajansının diplomatik muba· 
biri, pakta Çin hukılmetine yapı· 
lan Rus yardımmın mevzu bahi" 
edilmediği noktasına dikkati çek
mektedir. 

Nevyork Tayrnis, Rusyanın bu 
muabededen, Alrııanya tarafından 
bir hücuma maruz kaldıjı takdir
de iatifade edecej-ini yumaktedJaı. 

Yunanistan' a 

Yeni ingiliz 
kuvvetleri 

geldi 
Miilfe/ik miida/aa 
lıattı Alman lıiic:ıımla
rını alclm 6,,a/ct,,ıgor 

Adolf Hifler fUmani 
zayiatla tardedi'di 
Londra 14 [a. a.]- Yunaniıta• 

na yeniden Britanya ve imparator• 
luk kuvvetlerinin muvasalat ettiji 
resmorı bildirilmektedir. Balkanlara 
yeni Britanya kuvvetlerinin gönde
rilmesi yalnız Büyük Britanyanın 

cesur ınül tefiklerine ynrdım arzusu. 
nun değil, mutlak kontrolünü elin
de hulundurduğunnn delili olarak 
telakki edilmektedir. 

Doğu Afrikasındaki muharebe 
aşağı yukarı bitmiş olduğundan 
orada muharebe eden mükemmel 
müttefik kuvvetlerinin diğer muha
rebe s11hnelerine gönderilmeııi bek
lenilmektedir. 

Londra 14 [a. a.) - 11 Nisan
da A.d~lf Hitler tümeninin şimali 
Yunanıstanda yaptıaı b' t 

6 ır aarruzu 
lngiliz ~iyadesi tardetmiş ve düş· 
m~na agır zayiat verdirmiştir. Yu· 
goslavların Arnavutlukta D 1· . raç ıma· 
nını ışgal ettikleri öğrenilmektedir. 
bu habere İnanmak 1· d ç-
kü y azım 1r. un· 

ugoslavların maneviyatı 11ıii-
~e7meldir. Bundan başka Yugos
av ar Nişin şimalinde de mukabil 

taarruzlar d . 
• evam edıyorlar. 

be l Atina 14 (A. A) - Gelen ha· 
r ere göre Yugoslav hatlarında 

gedik açan kuvvetler hududda tah· 
şid d'l 

d'ke 1 en tanklardır. Fakat bu 
re 

1 
Almanlara pahahya mal ol. 

muştur S 1 b · ırp ar unlara karşı kah· 
ramaııca harp ederek Almanları 
dnrdurm 1 d c;: Her • uş ar ır. wtrumca vadisinde 

hyen 170 Alman tankı 4 tank 

da~t topu ile mllcebhez iki Sırp 
ta uru tarafından karşılancnş ve 
44 t•nkı bir hamlede tahrip edil

miştir. Almanlar bu azim zayiattan 
sonradır ki ancak 9 tankla Sırp 
hatlarını yarabilmiflerdir. 

Diğer bir Alman kolu Strumca 
geçidinden Vardar vadisine inmit 
ve diğer 200 tanklık . bir kolda 
ıaif Yuroslav hatb arasında ken
disine bir yol açarak lştip ve Köp
rülüyü tutmuştur. 

Londra 14 (A.A) - Harbiye 
neaantiaia teblitl r 

v ........... 12. u 

Cezaları 
affedilen 

mahkü.mlar ---
Ankara 14 ( A.A) Büyük mi· 

Jel meclisi bu rihl Şmuettin Gü
naltayın başkanlıiında toplanarak 

Belediye kaaananan 23 acil mad· 
duine bir flkra ekleameaine dair 
kanun teklifine aid dahiliye eacO· 
meni mazbatası ile 27 kanunuevvel 

1939 tarihiade ve mOteakip riin· 

lerde vakabulan zelzelede fevkali· 

de hi7.aıetleri l'Örülen bazı · mah• 

kamların cezalarmın indirUmesine 

aid ek kanun liyiha11nın ikinci 

nıüzakerelerini yaparak kabul et· 
mittir. Meclis bundan sonra Devlet 

demiryolları ve limanları tekaüt 
sandığma aid kanunların bazı mad· 

delerinin dflğiştirilmesine ve bazı 

maddeler eklenmesine aid kanun 

layihasile ordu subaylar heyetine 

mahsuı1 terfi kanununun birinci 
maddesinin tadili, Türkiye ve lrak 

hükllmetleri arasında akdedilen 
veteriner mukavelesinin tasdiki 
hakkındaki kanun layihalarının bi-

rinci müzakerelerini yapmlŞ ve içti· 

maına son vermiştir. Meclis gele· 

cek toplantmnı çarşanba günü 
yapacakbr. 

13 milyon lngiliz liarafık 
Türk ve Yunu tutunu 

Londra 14 ( A. A ) - imik 
Standard gazetesinin yazdıjana 

röre, 13 milyon lngilis lirahk Türk 
ve Yunan tütünll Balkanları istiliya 

gelenlerin elinden kurtarılarak ln
giltereye gönderilmek üzere yolda 

bulunmaktadır. Bu muazzam alq 
veriş lnriltere ile allkadar mem· 

leketler arasında yapılan 
anlqmaları ile ödenecektir. 

kredi 

gecesi kuvvetlerimiz yeni mevzile
re çekilmiflerdir. Setir kıtalanmız 

düşmana aiar zayiat verdirmişrer
dir. Düıman bu çekilme osnaıında 
dop bölremiz üzerine devamlı 
tazyik.ini mub,faza eyl,miftir. Hat-

larımız sa;ında oldukca büyük bir 
faaliyet kaydedilmişsede ciddi biç 
bir kartılaşma v•ka bahnamıştır. 
Bölremldn merkez kısmında 11rar
la vuku bulan ~iman hilcamlara 
şiddetli topcu ateşimiz üzerine te
mamen akim kalmıthr. Hava fev· 
kallde IC>j'uktur. kar yaiıuktader. 

Atina ( A.A) - Y ... ....., 
teWltiı ...... 
~ ...... "" 

f Askeri V•zlyet 1 

Yugoslav 
Ordusu 
Draç'ta 1 

Ma_kedonya cephe
sinde bir Alman 
tümeni zayıatla 

püskürtüldü 
Yugoslav tUmen• 
lerl bir çok mın
tak~da mu kabil 
taarruzlara glrlf• 
tiler, 

-RADYO-
- Gazetesi _ 

• Günün en ehe.,.miyetli 
hidisesi, şüphesiz Libya - MıSI 
hududundaki harekattır. Tahmin
lerin hilafına olarak Alman mo-
törize kuvvetleri bir hamlede 
Sirenaik'i işgal etmişler, Mısır 
hududuna varmıtlardır. Burün 
muharebeler Libya - Mısır hu
dudunda cereyan etmektedir. 

Alman motörize kuvvetleri
nin uf ak bir manevruı kartıaın· 
da çekilemiyen bir kısım lnfiliz 
kuvvetleri Tobruk da mabıur 
kaJmJJlardır. Bunlar, hava ve 
deniz kuvvetlerinin himayesinde 
olarak peyderpey çekilmiye mu
vaffak olmaktadırlar. 

Alman motörize kuvvetleri
nin bu kadar seri bir muvaffa
kiyet •ide etmelerinde bqltee 
lmil, kartılarındaki kuvvetin 
zayıf olmasıdır. MıJır ve Libya. 
da muvaffakiyetJi mabarebeler 
venaif olan ordu temamen Yu
nanistan& rönderimeyüp kısmen 
piyade kuvvetleri bırakılsaydı 
Almanlar Sirenaik 'i bu kadar 
sür'atle geri alıp Mısır hudu
duna dayanamazdı. 

Libyaya bu kadar az kuvvet
ler tefrikinin hangi sebeblerden 
ileri yeldiğini bilmeyoruz. Orta
da bir hakikat varı, büyük bir 
askeri hata işlenmiş olmasıdır. 
Çünki Mısır logiltere için Bri
tanya adası kadar mühim ve 
hayatidir. . 

Mamafi lngilizler için henüz 
bedbin olacak bir vaziyet. yok
tur. Mısırı, Süveyşi uzaktan mü
dafaa edecek bir kaç müdafaa 
hattı vardır. Bunların aruında 
kuvvetli bir müdafaa teşkil eden 
Marsa· Matruh da bulunmaktadır. 

lngilizlerin Tobruktan. Sol· 
lum'a çekilişlerine ba"alına. 
kat'i müdafaayı bU1'ada y&pa· 
caklardır. 

Bu tehlikeli vaziyet .kartı· 
sında lnfilizlerin bÖtDn vasıta· 
lardan istifade etmek üzere Ha· 
beşiıtandan ve eritreden M111ra 
kuvvet l&fıdıklanoa. füphe yok
tur. Şu cihette unatalmamabdır
ki Trabluadan itibaren 1500 ki
lometrelik muazzam bir yolu 
geçmiş olan Alman motörize 
kuvvetleri ikmal bakımından 
müşkül dUfUmdadır. Bunuala be
raber hareki•ı Marsa· Matruh'a 
kaJar inkitaf ettirecekleri mu· 
bakkakhr. 

• Yul'oalavyada bazı böl· 
l'elerde Alman kıtaları ilerleme· 
ie devam etmekle beraber, bazı 
Yugoslav tümenleri bir çok yer
lerde mukabil taarruzlar yapmak
tadır. Bu cümledtta olarak Nifin 
ıimalinde yapılan mu kabil taar· 
ruzda bir Alman tümeni ricate 
mecbur edilmiştir. 

Makedonya eepbetiadede Al· 
manların en mümtaz tümeni aiu 
zayiatla geri püıkilrtülmiiştür. 

Morava nehrinin bahsında 
Kara Göyeva bölgesini Yugoı· 
lavların anudane müdafaa ettik 
leri gelen haberlerden anlapl· 
maktadır. 

Yugoslavlar aackk fİ9dİ 
muharebeye batlaaa., balma•Y°'· 
Ordular balen mila~ v--=:~
tedir. Ancak ba -=medfji 
törlO v..,talana ........ 

ı::- ...... :=.. ~ . .,,.,,,. 
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SaDodan Sc§lOoya 
Haftalık Müsahabe 

Madalyon - Roma radyosu - Makina m1, 
Süngü mü - MUharrir gaflet etmez mi ? 
E vet; sobah, •abalı radyoda 1 

dinlerk<:n' b~o de üç ihlasla 
bir Fatiha ol.ıımuyor dekiliııı. Fa. 

\.'e ovalarda; i k i n c i s i ise 
düz yollarde • ve ovalarda, 
de dağlarda, taşlarda işlu. 

hem 
hem 

kat derakap kendime hakim olarak Şimdi tasnife geçelim: :ırlı· 
t~krarliyoruoı ı;i: !ılır, denizaltılar ve kıuvazör!cr 

1- Bu lıarp, -raıi lıarbı ~e· denizlere, tayyareler havalara, mo 
ı!"lldir. törize ku\•vetler ovelara, süngüler 

2- Meddüce>ir, mubarebeain de dağlara lıiikmederler. 

ıra yet tabii icap· ı y ~ z AN ' Yer yuzuoun 
la•ınd:ı..ıdır. dörtte üçii de 

3- Siniri bo. G. G. niz biri karadır. 
2~lan ka)b<"ıicr. ·---------------' Şu halde lnııiliz. 

Oodan !U:tnra " Tobruk düşlü, !er her $eyden evvel dünyanın 
llardia kalktı, Soltıım alındı, Bel· J dörtte ~çünü ellerinde tutuyorlar. 
!{;ada girildi, Mana•hr bonıbabn- ,, H._·ayı ad.,t ve teknik tutabilir. 
dı,. gibi hai:ıerl~r artık bende "fev· Bir tarafta yükse~ bir Alman tek· 
kel1i<l<"d~n., tesir yapa'llıyorlor. Bun· j niği diğer tarafh ayni ;~heklikte 
lum gayet tıbii ol""' ''a•şılan· 1 bir logiliı te:·ııiği ç~lışı)'N. 
ı.ıı.,~n icabeJ-:<'"'gin~ inanırorum v~ f Amerikaı1 tf"k~iği i~e lngl ! 
ljöLieri. i •'11 ıııulıareb• •lıne,tı:e ı !er tarahnrJ :dır. Bôna<.nalcvh hava· 
)'•'·' AtJ ... ntiKe dik.erek V:JIJn n".'ti· da ade' Ye t'knik kıı;a b{r :.ıo.man 
~·~~iııi Oeı.diyoruc:ı. ( sonra terazinin AngJo.Saksoıı g?ı· 

Alrıı~n denizü,tü, der:iııatli ie• ıilne otur:u:aktır. 
mil<'ri;·!e uzu:ı menzilli tayyarelt'ri Ovalara ve dağlarn g~lince: 
;·avo1, yw•1 yok olm$dan büUi'1 ıimdilik hsro •alırıesi •dı i.i•tünde 
İngiliz gemilerini ~u bir ka~ a~ Balkandır. Bıırada makineden ı iı·a 
;,in<l~ y0K cdebile1...·eiıi.ler ın:; siz de sün'"ij i1leyec~&-h1e ~öre kan~1 
ona bilkıo. Eğer Alma11 va111tallri lirri tekro:\rlama müs'ladenizi dile· 
bug,in deni<de yüzen, lngilız , ~ rim. Yunan·lngiliı-Alman cephe•İa 
Aro~rikan tezgahlarır.t'o yapılır.ok· de harp müzminleşecektir. Ben P.al· 
ta <ılan bütö:-ı vap•ırbrı-kendileri 1 kanlarda yeni bir Norvi~ 1:eya 1"•· 
bitmeJf'n · 1<amilen d~~izin diı>ine 

1 
ni bir Dünker;.;. bak!~.n;ynrum. 

}''1İlıyabi'irlerse lngi!iz adabrı aç Bil'nki• ... 
hldı deoı<-ktir. Bunn imkan yoksa 1 • 

ve .,kıl denilen neM,,.nİn g~nıyli!i"i l BIJrttv.ı. !:~dar~i y:'lııLırın11 bir 
b~ i~l~ri 1'!İap edeıniyor•> Ma<l:<l· cıefJ gotdeıı geçireyim ded:m 
pnun öte tarofını i•tedii;ici• gibi 1 rrörı.iüm ki Afr:bda do, flal:;on-
•eyred~bilirs'nil. l.ırd, d • iır.p bgiliılerden, Alınan 

• !ardan, Sırplardan, Yunanlılardan 

S Sırplar, Yunanlılar M .»•· 
pıyorlar?. ilk hamlede şa· 

tıra;ı Sırpların artık kendilerini 
tıul<:luUorı anla,ılıyor. Bundan •o:l· 
t~ daha dddi mukavometler b•k· 
İ"'tJehilir. 

Yucanlılara gelince: l~g-ili>ler. 
le takviye edilon l>•ı kohramao coil· 
1~ti~ Olimf)Q'l · f'ind 1'.l"ıı dağlrıruıJ;ı 

barbi cııil ıminlc1liroıe•ine bihakkin 
iııtİ7.8r ed~biliri;. Almarı istila ~eli 

bir dah c!urJeruldu c~; me~ele 
•;okt•.1~. Oodan ötesini daima fngi. 
liıl~rin ınüt:efiki olan (zam•n) lm· 
ce.recet.tir. 

• 
Ş u Roma radyosuna bayılı

yorum doğrusu.. " Söıüın 

ı,, ıı Yugo•lavy• hükOmeti, soıum 

ona Amerikan yardımına güveni
yormuş,, kılıklı öyle edalı konu.ya· 
yor ki her şeyi halledenin kara 
gömlekliler olduğıma hüirnıetmek 

lazım gelecek. Kahve döğücünün 
bir de hınk deyicisi vardır amma 
vazifesi sadece budur. Bir taraftan 
A<lis-Abeba boşaltılüı; diğer taraf. 
taıı E.ritre giiıııledi; y•ni Afrika 
imparatorluğu sider~ ömür vefat 
Alimetleri gösterdi; muhterem Spi· 
ker hilli f&lmdıyao kılıçlardan 
ba'ı>ediyor. 

• 

bahsetmiştim. Peki yabu; bu harp 
sahnelerinde sadece bunlar mı v:ır 
niçin ayni zamand.1 ltalyaııları ıi'<· 
retmİ)'Orum? 

fng:ın l..a.ıan l1y!13 gafl~tP 4\!i
'üyor ki •. 

A 

Termopil geçidi 

YımarıHarın son mukavemeti 

münasebetile Thermopyles· 

in ( =Termopil'in) ismi sık sık ge· 
çiyor. 

0 Sıc.:ık kap•lar,, manasına ge~ 
len Termopil, şimdi Yunanistandıı 
Lycostomos denen yerdir, Memle. 
ketin kıta kısmında, Ege denizinde, 
Maliaoue körfezindeı, denizle dağ 
arasında, kolayca müdafaa edilir 
bir noktadır. Burada tabii iki sıcak 
akmaktaydı. Kalker tere,.übatı 
bu giinkü günde geçidi mahsOs 
derecede yükseltmiştir. Diğer tabii 
arızalar yüzünden Malioue körfezi. 
nin de vaziyeti değişmiştir; kıyılar 
dolmuştur. Bu sebeple, Termopil 
bugün daha kolaylıkla geçilebilir 
bir vaziyettedir. 

Vaktile Teselyadan ve Lokri•· 
ten ancak dar bir yolla gelinirdi; 
birde Epbialte geçidinden dolaşıla
bilirdi. Bura•ına, " Yunanistanın 
kapısı ., denirdi. 

Leonidas ve üç yüz Ispartalı, 

1 

····ı1t:0•••,, .. .._.... ............ " 

1 REALiTE 

Paveliç 
a 
Uşte size yeni bir Küizlingl. 

Norveç'i içinden ''urup istila 
ordusuna te!'lim eden bu adam, 
şimdi isim ve cisim değiştirerek; 
fakat ayni süfli ruhu taşımak 
suretiyle Yugoslavyanın birli· 
ğine· musallat olmnştur. 

Paveliç, eli kaniı Usa1ilerin 
elebaşısıydı. Marsilyada Şö,al
ye Kral Alehıındrı öldürten 
adam i.ıudur. Yugoslavyanın 
vahdetini temine gayretten baş
h hiç bir kab1hatı nlmıyan Krol 
Alcks ındr K•ra Yorgiyeviç öl. 
dükten ,onra Fraıısı<la idama 
mahkum olan P.ıveliç, kendisi
ne ancak ltalya l<>prakl•rıoıla 
bir yer bul•bilmisti. O giioıden· 
beri Pnveliçi her ihtimale karşı 
himaye eden ftalya, bugün, or
tağı Almanya ile beraber mer
kumu Yugoslav vatanına sap
lanan bir hanç•>r hal;nde kul· 
lunıyorlar. 

Ne bayuğı ıi!eti'; .. 

Hırvatlığın i,ıikLi da·;a., 
mı vardı?. Doktor Maçek bir 
millet hainimiydi ki Sırp • Hır· 
vat birliğini ~:.abu! ~t!DiJti?. 
Hayır!. Pneliç ve arkada~lar 

Şövalye Kralın kanını içmekle 
doyamamışlardı; şimdi de na· 
merıl ellerini vatan kaniyle bo
yayar>k habi• ruhhrını tatmi 
ne çalı.,ıyorlar. 

Paveliç'te sanda 1 ya ıçın 

va tun hiyanctine cevaz veren bir 
alçaklık vardır. hu tipteki inun· 
lam şu veya bu miltiy~t d.,;u· 

gasını vul"arak bir milleti baş 
tan başa te<lile kiın,enin hakkı ola. 

maz.Küizling bir Norveçli olmadığı 
gibi Paveliç de bir Hırvat de· 
irildir. Bunlara, e>ki labir/erle 
(ervah·ı habi•e) deyip geçmek, 
en doğru hareket tarzıııı teşkil 
eder kanaatındayım. 

içlerinden birkaç Paveliç 
çıktığı ıçın hiılen Yugoslav 
saflarında döğüşa.n Hırvatlar 
üt.ülnıesinler; Paveıiç ismi, onal• 
tıncı a~nrd:sı. fr. n'-z büyk ihtl· J la imden evv l insanlık hürriyeti 

J için ayaklanan Hırv•t milietinin 

ı 
tarihinde tek hiyaneı alameti ~ 
olarak kalacaktır. 

,,. .. ............... --................. . 
bu geçidi lranlı cihangir XerXes'e 
( Serhas'a ) kar~ı müd>faa ederek 
tarihte büyük bir nam almıştır. 
Yunanlılar, kocaman orduya karşı 
vatanlarını müdafaa etmi~lerdir. 

Leonidas, lspartada miliddan 
evvel 490 · 480 seneleri arasında 
kıratlık etmiş bir kumandandır. 
Mezarı Tbermopiles'dedir. 

lran kumandanı : 
- Silahlarını teslim et • diye 

baber gönderince Leonidas ona 
cevap vermişti: 

- Gel de al 1 
Leonidas, geçidi hahremanca 

müdafa ediyordu. Bir çobanın arka 
geçidi düşmana gö•termesi üz~rine 
sarıldı ve öldürüldü. Termopil'de 
bir kayanın üstüne şu sözler yazıl· 
mıştır. 

"Ey yolcu! Git, Ispartalılara 
söyle onların kanunlarına itaat ed~. 
rek burada öldük.,, 

l 

Türkiye serbest güre ·fe-
rinde Ankara biri 
Sehrimiz eki üç ku übün 
birleslirilm si kararla tı 

Beden terbiyesi genel.drektöriJ ce,11il 1 
Taner' in_ gazetemize beyanatı 

• Cl ldu 
r ef 

~ 

lngiltere büyük elçisini 
kabul buyurdular 

Ankara 13 ( A.A ) - Cüm
hur R İ•i ismet lnönü dün Çaokaya 
köş<l.>rindc lngilterenin Ankara 
büyük elçisni kabul buyıırmuş
lard,r. K1bu!de hariciye vekilimiz 
Şükrü Saraçoğ-lu d1 ha'1r bulun· 

9i"'ürkiye erbest güreı birincilikleri, Pazar günii snat 18.30 da niha
U yetlenmiştir. Umumi t~snt!te 13 puvanl" Anhra birine:. 12 Puvanln 

!stnnbul ikinci, 5 p•ıvanla lzrnir iiçüncii olmuşlanlır. Giire, birincileri şun· 
lardır: 

56 kiloda: Şefik Kande,ııir (lzmir) 
Mu•t•fa Buton (Ankara} 61 ,, 

66 Yaşar Do~·ıı (Ankora) " 72 Celal tik (Ankara) 
t\1iı Kiper \Anbra) 
Ad,-.n Yurda er ıl•t•nbul) 

7'J 
87 
ı\IS'" sıklet 

General Cemil 
Taner'in beyanatı 

ı>lehmet Ç"baıı (İ;tanhu!) 

fiirkiye serbest güreş biri•ıeı

liklerinde bulunoo•k üzere şehrimi· 
ze gelen Beden terbiyc.,i genel 
<lrektörii general Cemil T dn~r <liin 
~ehrimi1d~n ayrılırken g:ızetcmİJ.P 

şu heyan•tla bulun:nııştur: 
' - Adanaya, Adana kulublori

nin faaliyetini te,kilat ba1<ımından 
tehi~ etmek ;,yni zamanda Türkiye 
<erbest güre~ birinciliklerini gör
mek üzere gelmiştim, 

Sözlerimi • birk~ç kısma 1yırn· 
eagım: 

l - Mıi.;abakalar çok gütel 
organize edilmiş Plup piirüzsüz ce .. 
reyan etmiştir. Bıı organize işinde 
çalı~mı} olan arkadaşlara teşekkür 
ederken bölgeler güreşcilerini de 

Türk pehlivanlığma yaraşır bir dü· ı 
rüstlükle müsabakaları başardıkla· 

nndan dolayı tebrik edeıtnı. 

1 
2- Kulüblerin tellisi: 

Kulübleri sta<lyumıh teftiş et· 
tim. Bıı teftişte ldman Yurdu, To
r.,.sp r, Se han• r gençlik kulüb

leriyle Mi/ii ;\lan•ucat haıır bulun. 

muşlardır. Yalnız 800 olarak sÖy· 
lenen mükellef azadan anca~ 108 
kişi iştirak edebilmiştir. 

Bundan başka bu kulübleri tem-
sil eden yalnız başkaolarını gördüm. 
Bıı li'li vaziyete göre, Adanada 
mevcut üç serbPst kulübün hakiki 
rr.evcııdiyetini kabul etıoek ıoünı
kün değildir. 

3- Biliyorsunuz ki kanun v~ 
ni.ıamnarneierimizin ruhuna göre 
bizim gençlik teşekkiilerimiz yalnız 
futhol ve nlletizmle iştigal eden 
birer te,ekkül değildirler. 

Bu teşekküller bundan çok 
daha yüksek bir vazife üzerlerine 
almış bulunyorlar. Malı\mdır ki bir 
çok gençlerimiz mektep ve mües
seler haricinde kalmıştır. İşte asıl 
vazifemiz bu gençlerin fizik ve 
moral kabiliyetlerini yükseltmek· 
tedir. 

4- Adana miikelleflerinı filen 

100 ra amı içinde gördüğüme gore 
bunbrı 3 kulüp idaresi ltıııda 
foal;yyette bul ,mahrınd İse 

lıeıeti ı•·numİ\it51İııl A.da,1a ı:c-ıçlik 
kulul..ü çatı ı altında tvpl»nıyı 

daha mtlvalık buldum. ı1n hu•u ta 
görüştiiğüm id.lreci arK:ıdaşlar d., 
fikrime i2 tiri~ cttik!erl~J.,.ıı üç 

kulübü birleştirerek \Jano ı;enç· 
lik kuiübü leşekkiiİ etmı~ tll•fo. 
Şu hal~ nazaran bundan böyle 
Adanada '" kulübl~r l ıaliyette 
bulunaca ·!ardır. 

l Adana P.ençlik kliib\i 
l Malatya nıcnsuc1, 
3 Adana demiryolları 
4 MiUi mensucat 
Bu arada şu nrı' tayıda i~aret 

etmek isterim. Spor "111Sabkaları 
bizim için bir gaye değildir. Bu 
nihayet i•trdiKirnız hedefe yakla1 
!ıracak bir vosıtad:r Biıim gc ıçlik 

klüblerimi7.İn idarecilerinin erı 7j .. 

yadc göz Önünde bulund:ırmaları 
lfizımııelen ıne•ele gençleri moral 
bak1m1ndan yükseltectıık tehirler 
bulmakdır. 

5 - !uessese K lüblerıne ı;e· 
lince : 

Bu ldübl~r için söleyeceklerim 
şunlardır. Beden terbiyesi ve spor 

faaliyeti bakımından müesseseler 
en müsait vaziyettedirler. Gençlik 
klübü mensupları muayyen bir te. 
şekkülün müşltırek vazifedarı ol· 
madığından onların istenildiği zo. 

ınanl.ırda toplanmaları ve çalıştı 

rılmaları çok zordur. Çünkü bıı 

insanlar ınJhtelif işlerle meşgul 

veya v~zifedardırlar. Halbuki 
müesseseler böyle değildir. Gerek 
çalışıcıları ve gerekse çalıştırıcıları 

aynı müess~_ıe mensubııdurL1r. Yal .. 
nıı bu müesseselerin idare amirle· 
rinin beden terbiyesi ve spo>r me· 
saisinin müesseselerinin randıman .. 
larına müsbet surette te.sir edece· 
ğino kani olmaları ve çalışmak için 
iş zamaıu içinden günde yarım <11a .. 
atlık bir vakıt ayırtmaları lazımdır. 

Aynı zamanda bu gençlerın mal. 

muştur. 

Haruniye' de 
kurs açılacak 
Vı ayetimiz.it1 f1aruniye nahiye• 

sı ıd ki Diiz çi 1 öy Enslıtu'lindelOO 
mev utlu bi Egitmen Kur u açıla 
oklor.24 ni<anıia açılacak olan bıı 
·ur :ı SeyhanJar.:.S, lçelılel5, Kon 

y an 4·) ve Gaziayint•ptan 10 
F.gitı. en ı; le ektir. 

Vilayetiıniıde" ;rCiderilecek35 
Egit neı;, Aılana m •rkez, Karai•alı, 
Knd·rt, O.maı·ıye v B~hçe kaza 
lırınJ.ın seçılrnı.şlir.Bu Eı::-it~nenlerla 

gelec •k yıl35l<Üf'le35taae Egitmenli 
ilk ok•ıl d ıha açılacaktır. s•çil· 
mi~ olan Egitme:ıler için maarif 
vekA ti:.lden ayrıc y i para!iı gön 
<leri!miştir. 

Tek tip kumaş üzerinde 
tetkikler 

Aı karı - H•lkıo g•yiu eşya 
. ı Uıeriade bazı mühim ıc..ırarlar 

veri!mıştir. 
Bu cumleılen olarak •ei< tip 

kum ş te•biti için telki~ler yapıl· 

ma.ktadır. Bundan g:ıye hal:ca ucuz 
giyecek. eşya ı teminidir. 

'l'e~ tip kum ş usulü yalnız 

elbiseler için değil, iç çaın•şırlar 
için de .. .,,; ·>laca ·ıır. Böylece el 
bi!lel ilo iç çama7ırları 'çın birer 
tip abul edilecek ve bn umaşlar 

memleketin her tarafında ayni fi
yatla satılacaktır. 

Bu suretle halkın iç ve ctış 

giyeceklerinin ucuza temini müm• 

kün olduktan sonra ayakkabı me· 
sele•i kalıyor. Bu cihet te düşünül 

miış ve çebıık iııtacı 

lan me3eleler arasına 
mişti:. 

kararlaştırı· 

dahil edil-

Halk, kıı:ıdurasını da elbise ve 

göınl•K gibi bugünün şartlarına 

göre ç 11k ucuza temin edecektir. 

B,itün bu cihetlerin tahakku· 
ku için icap eden 
ır.takadır. 

teclbir!er alın· 

zeıne ihtiyaçl.trını temin için mü· 
e•sese senelik büdcesinden bir 
miktar para ayıracak olursa genç
lerimizin fizik vo moral bakımdan 

yii111;elrnelerine yardım edecekleri 
gibi bu suretle yurda karş olan 
v.ızif~lerinirle yapınış olurlar." Bira:<h Mö,yö Mat;uo~a'dan ko 

nuşahııı: evet; Rusya ile Japon· 
va arasında bir bitaraflık r.ıuabe. 
Je•i imzalandı. Bu muabetleye nn· 
uran iki taraftAo birisi bir üçündi 
devlet tarafıodao ·taarruza ugrnr· 
sa diğer taraf bitaraf kalacak· 

KALDIRIMLARIN KOK 
Reşat Enis tır. 

Cepheden yaralı dönen Yunan 
ukerleri Almanların yalnız 

m•kineli harp vasıtaların• dayan
dıldarını söylemişler. Demek ki 
sünrü ikinci plandadır. 

Halbuki Yunanlılarda ilk pla. 
ııı ıüogü işgııl ediyor. lna~ınıyan· 
lar bunu, Arnavutlukta dört ba, , 
kuıııandan değiştiren meşhur isti· 
tili ordusuna sorabilirler. 

Evet; maltine ve süngü .. Fa· 
maki~e ile sünguniln kullanı· 

yerlerini dil~ünürsek bir netice 
a 

Küçük banımını eğlendirmek vazifo
~mın kendisinden ıhndığı sen.,, Hikmet 
peoba konağın küçük bir u,ağı oluverdi. 
Ona bu pek ağır gelmişti. Aın:na katlana· 
caktı. Başka ııe y~pabilirdi? O, bur.da bir 
evlatlıktı. Ne anası, ue babası v3rJı. 

Babasını pek aı hatırlıyordu, N:ısıl 
bir adamdı? Ne iş yapardı? Onu sever 
miydi? Anasını daha çok biliyordu, Zayıf, 
amma çook zayıf bir kadındı bu... ince 
dam4rlı boynunda, i"ırtlağının boğumlarını 
teker teker saymak kabildi. Hikmet, ana· 
sını hatırladıkça, çok eski bir baya! göı
lerinin önünde canlanırdı : 

Zeynep hanım, sabahın erken saatin
de,-siyah çarşafını giyer, onu kucağına alır, 

büyük bir konağ~ işe giderdi. Küçükken
de güzel çocuktu Hikmet... Anası, ufak 
başının tepesinde, siyah, kıvırcık saçların. 

dan bir tutam toplar, siyah kurdeleyle fj. 
yong yapardı. 

Badanaya başlanmadan önce, Hikmet 
alt kat oturma odasının geniş kanepesinde 
uyutulurdu. K~çük hanımın minimini kedisi, 
Y~•ükoyun uyuy..,. Hikmet'in başucunda, 
'lyalı .-ıırdeleden fiyongu bozmağa u*· 
raşırdı. 

Akşauı üz.eri i~ bitince, sobah odada 
dinlenirlerdi. Kireçten, Zeynebin elleri açı· 
lırdı; kanardı. Küçük Hikmet annesinin ku· 
cağına çıkardı. Bir elile bileğinden tutardı. 

Ôtekile, kana ao paroıatı uj"ufturvrdu; yü· 

ıilnü ekşitirdi ; alnını kasardı : 
- Uff ... UH. .. Anne ... 
diye, varalı parmağı üflemeğe çalışır· 

dı. Nihayet, bu 3obalı, bu sıcak odadan 
•yrılmak ıamanı gelirdi. t-likmet, bir Lürlü 
gitmek i•lemezdi, 

Anne... kalalım burada ... 
- Evimize gitmiyelim mi Çocuğum? 
- Hııı .•• 

sana ... 

Neden? 
E.vde üşüyorum anneciğim ... 
Amma, cici mama hazırladımdı 

ince kaşlarını kıldırın 
- Yaaaa 1 
diye inanmazdı. 
Ayrılırlardı. E.vin Hanımefendisi, an· 

nesinin eline yavaşca bir şeyler şıkıştırırdı. 
Aşçı kadın bayatlıyan parça ekmekleri pa· 
ket yapardı. Küçük Hikıııok kucakta, ça· 
morlara bata çıka, tutarlardı evin yolunu ... 

Fatihteki penbe boyalı konak yandık· 
tan sonra Şişliye taşınılmış, bir apartıman· 
da daire kiralanmıştı. 

Burası, on sekiz o Jalı bıiyük konnğın 
ancak dörtte biri kadardı. Evin kalabalığını 
hafifletmek lszımgelmişti. Beyefendinin •k· 
rabalarından iki yaşlı h>nıın için, Kara
gümrük tarallarında iki odalı bir ev tutul· 
muştu. Hizmetçiye, aşçı kadına, uşağa yol 
verilmişti. Kala kala, Beyefendi, Büyilk 
hanımefendi, Küçük hanımefendi, Adalet 

YAZAN: 
Hanım ve Hikmet kalmıştı. 

" * * ,. dairesi ınüdürü Beyefendinin 
aylığından bir de aparlıman kirası çıktığı 

için, masr•I yarıdan çok fazla kısılmıştı. 
Hikmet'i mektepten de almışlardı 

Artık o, evin hem uşagı, hem lıizmctçi· 

siydi. Bulaşığı o yıkayordu. Tahtayı o sili· 
yordu. Çamaşıra da yardım eden oydu. 

Altı sene böyle geçti. Günün birinde 
Beyefendiyi tekaüt ettiler. Adalet Hanıın 
evlendi. HikmM'e lü<Um kalmamıştı. Heıoı, 
masrafı epeyc~ bir miktar daha indirmek 
zarureti vardı. Gene günün birinde, ellarirı. 
de bilyüyen bu kimsesiz evlatlığa başının 
çaresine bakması bildirildi. 

işte o zaman, Hikmet anladı ki, dün. 
yada bir başınadır. 

Bir müddet, yeni elbiselerini eskilerle 
lramp3 ederek, üste aldığı az bir parayla 
geçindi. Karnı doymıyordu. Fakat hiç de. 
ğilse nefsini körliyebiliyordu. Her baş vur· 
duğu yerden boş çıkıyor, iş bulmak bir 
türlü kabil olmıyordu. Dilenmeği onuruna 
yediremiyordu. Ele avuç açmaktan•a, aç 
kalmaya, gebermeye razıydı. 

Kö~e haşından bir karaltı çıktı Lir· 
denbire ..• Hikmet durakladı. Kafasını ileri 

uzatarak, karanlıkta üzerine doğru yürüyen 
adama baktı. Bu bir polisti. Korktu. Sak· 
!anacak yer aradı. Yunan Konsolosluğunun 
içerlek kapısı ör.ündeydi. Geri çekildi. lslak 
kaldırımlara oturdu. Dizlerini büktü. Tortop 

oldu. Ufaldı, sındi. 

Uı·ın boylu pJlis, tam Önünde, biton 
cıgarosını taıledi. Sonra, g~çti. Kaldırımda 

sert sert ıokurJayan ayak sesleri uzaklaştı. 

His.ınct tloğrnln•ak istedi. SJI böğrün 
den kopan n1üthiş s:ınC"iyle mo~n1or, kirli 
dudakları arasından kısık bir feryad çıktı 
Her tarafı tutulmuştu. Vücudiiııün ateşler 
İçinde yanışı, zonk wnk vuran başı yetiş· 
miyormuş gibi, snl böğrüne de sancı 
yapışmıştı. 

Zorlandı. Bu ıkınma ona yeni bir fer
yad koparttı. Gözleri yaş içindeydi. Yarı 
vilcudünü kaplıyan acı, uguşuklnk veriyor, 
gıdıklıyordu. Hem ağlıyordu, hem gülüyor· 
du. Kalktı; yiirüdü. Gözlerinin önünde her 
taraf allak bullak oluyorılu. Koskoca yol, 

pırıl pırıl yanan raylarile, saki dikine kal· 
kıyordu. 

Şimdi yorgun dizleri biraz daha der· 
mansızdı; biraz daha fazla titriyordu. Sancı 
hafifler gibi olmuştu, 

Yanıbaşıadon, ıığuldıyarak, lük• bir 

otomobil geçli. Hikmet, aralıklanan göıle· 
rile şık, aydınlık otomobilin içini gördü: 
Bı)•ıklarile oynıyan katmer gerdanlı, iri gö
bekli kart bir herif, yılan sırtı ınnntolu, 
yarım peçeli, çuk güzel bir kadının omu
zuna yaslanmıştı. 

Düşündü: 
( Devamı var J 



ÇAKICI 
EFE 

YAZAN 
Zeynel Besim Sun 

Te/rlb N,,. 
tfl 

Çakıcı ,da? Miiraa ..... ,. 1 köyü civanna relcliji zatDU yirmi 
banclan daha perfpn bir haber o- beş kişilik bir avCl kafilesi de sn. 
hır ••Jd•? ..... pçenlerde bu rek avı yapıyorlardı. Ba avcılar 
haydad• Kuaba baskını konuşa· ansızın 
barken çelebi efendi hazretleri: - Davranma 
- 811 herif buralard~ dolaşıyor, Seslerile ve qıavzer tehditle· 

ben Manisaya gidiyorum, 91kıya rile kA11ıl&1tılar. Dajlarda Çakıcı 
bizim mıntıkadan ayrılmadıkça kö· çetesinden batka çete kalmadı;. 
ye plmem ve Çakıcı efe dört bacai• On sal· 

Dememiı ve bırakıp ritmeaaif ~ıta için avca kafllesi 2S kifilik 
miydi?. detil; 250 kifilik dahi ola hiç bir 

Demek ki Çabcı efe kendi- ıey yapamazdı. Çakıcı ilmi; mane-
lwiai ıoymaia, döpleP, hattl ke- viyeti o derecede kına11, geçir· 
ıip yilzerek kasap çengeline uma· mitti. 
i• reliyorcba. Avcılar dardalar. Çote efradı 

Hacı Mihrao biran içintle ban· ı ba aclAmlann il z e r i o d e ki av 
lara elektrik ıOr'atile zihninden re- tofeklerini, tabancalara bıçakları 
çirdi, rözlerini yumdu, yere yata· k&milen toplamıştı. Civarcb\ keçi 
nhp koyan .. "bi keıilifini, çen.... otlatan iki çoban vardı. Hacı Mut· 
le uıbp yüziUiifilnG, pirzolalık ta· tafa onlara seslendi. Çobanlar r•I· 
rafiyle, roıtolak cihetini sabrla ay· diler. Efkıya toplanan silihlan 
rıhıını bir sinema fibi heyalinden biribirine bailıyarak çobanlann 
geçirdi ihtiyan, elden fiderek arkuma y&klletti oaclan ıonra: 
- Mera Aaful.. Tuz ilen bu - Haydi bakabm.. Şimdi laep 

oluyorum. Ekleme ıekavetli kişile- beraber kayo fidecejiz. 
rin aaldmaalan detiyor, lrica ede· Dediler. 
riaa lıaaail efendi, olmıya kim ka· Avcala!"-n birisi: •• 
Pi

'" a Ak • .... kd" d k - Hepimız de relecek ml)'IZ efe? 
ı • ÇU&nlZ. il u. lf e 81 e- , , 

f
i sad - • L a..... Demltta. Bu 1Ual GZS111e Çakı· 

•. 11rem fllf, puara• •-ı· baL d A • ' v_ 
..;: vataani Hin ded" · • cı .. ın ı. vcılaran ıçmden n..-
cuı ekzinda 1 d" ~m ... urum !•lak Mustafa ile Sinan ofla Aliyi 

pen 1 er. lf&ret ederek: 
Kılıkla korka hezeyanlanua bat· - Bu ikili bidaale l'ellia· Siz 

ladı, laman efendi &'ilmekle kork· ridiniz 
na•k araaıada tuhaf bir biuin tni- Cevabıoını verdi. Hep beraber 
ri altında kalmq, fakat dshal ken· yilrildOler v~ öileyin vakti, rGpe 
dilini toplayarak kapıyı açmqtar: S'O::ıdOz ltdecik köyilne firerek 

- Çakıcı efe mi?. Aman benim Hacı Ali atanın evioe ıeldiler. 
yitit anlanım, demiadenberi neden Hacı Ali at•ı ba köy civarm· 

ilmini vermMin de hem kapıda bekle· daki yaylalarda otaran Saacaldı 
din, hem de bizi tellte dllf&nl .. ?. qiretinin en ileri ,.ıir beyi idi. 
Bayana.. Hot söiinis, ..,.._ ..- Keadili ljdecfk k&yGnde oturur, 
tirdlais. ŞöJle .... ,....... ua... Mib· llflret lflerlni oradan idare ederdi. 
ruL Haeı AU ajanın karası te!qe 
- ....,_ blaaaz mefat oldu dGfmOf, feryada başlamışb. Çakıcı 

nltanım. efe 
- Mihran buraya gel •• Yak şu - Bacı; dedi; korkma, teliş et-

ışıjı.. mo. Biz Hacı Ali ağa ile ahbabız. 
·...,aut hemen kapnnn arb- Goçiyordpm, haydi bir defa batarı· 

ıınd&ld merdiven albna rinaif, ak• nı aorayım. eledi• Nerw keadiai? 
lı sıra tath cu1111 _.,. albaa .,;ı-;:t_ 4Qo Mtı 'r • aitti. 
:::· OradaD fM..Javak cnap ·· Fllhaklluıt ~MI • --.W 

1 . . bir it itla bir ... wv.ltftdıiJi 
- lu sebep vardır ki rel•• rltmiftl. Banan belıine Çalact efe; 

~nDD: Birincili dizlerim tutmeor, Hacı Ali atanın 10 yqandaki u ... 
ıklncili albma feyUD bilytlk kaba· tala Aliyi yanına aldı vo kadına 
hatini iflemit ebDİftİr. dönerek; 

Kör bir kandilin aydınlatma- (Dnalnı ""') 
ta ça)lftatı karanlık avhlda Çak.._ 
cı ela, kazaalan ela, lamail efendi ı 1 
de her ıeyi aıaatmatlar; Mibrum T 11.. K İ M: 
haline kanla, «8llyoriardl --1-S-M.ıl_.;.,_._l_n~r--' Çakıcı f8leeİ .,,. ... ,....... .,,. 
tike.. ..,. .,... ..... .... SALl 
eleacll et.bal ,e.t lluarlath ve YILı ltd •AY 4 Glaı I• C- 19 
ba rece yan11 ziyaret9ilerini mOm- a-ı 1317 • NI.- S2 
kOn oldutu kadar izzet vo ikram• Hiert 1'60- ReWllewel 11 

la krrııladı. 
Yemekler yinip kahveler içil· 

dikten sonra vakit sabaha yaklat· 
mq balaaayordu. Çakıcı kalktı, lı. 
mail efendiye: 

- Biae m61ade 
Dediktea IOlll'a aynen plan 

IÖyledi ki ba .mler ...... ef•di 
awlaamdan naklen Uaoisacla.e&,..,. 
bayatta balanaa bazı zevattan t... 
pit edilmiıtir, 

L-: .Hoca efeadil, Çelebi efendi 
... &retlerine bilhaua Hllm ederim. 
ltittiii•• röre ben buradayım di
,. bir kaç haftadan beri boralara 
r.Lalyonlıaf. Buralardayız diye rön· 

ne fenalık relmuin. Bir hazreti 

ı ......................... i 
i SUIA Y HllSE-f 
ı fE iNiZ GBLDI ı 

ALI RAiF ELBiSE i 
DEPOSUI 

Y•t calBli clftrmda No. S1 

*························· 

Blytlk balkan 
maharesi bat· Evvelkl gine •ftltlr 

k•ç mlltlln llüer iman ya 
s 0 v y e t Balbnlanlakt m11-

Japon killb y 111111 

anıa,ması · ~~ı~ 
• Moakovadan 13 tarlbiacle bildlı- Aı.a ........ w. 
riliyor: .-... 

Sovyetler blrlitll• japoaya "" ,..,, el• •• 
arumcla bir bitarafhk •aahe•eli Loacln 14 (a.a) - Otm, ' · 
aktedilclitine dair N11at bir teblit clltiae ılre Berllll, Ba• s't •M 
a..,.dilmiftir. Teblitde, cwe,u •ltkillb ,.._. ••• trı• .. 
eden milzakenlenlen soma 13 Dl- din Floriaa ile Y-.ie•lil .....,. 
sanda Sovyetler liirlitl ile Japon· t __ S.W. ı.,lt eM l/

0 

• 

ya aruanda bir bitarafhk maahe- .-.ny"""-adald uk_. • ı fıln 
d..Ue Morolilta lcGmhariJetinin bombalı ... ..-. Knftt ..._ • 
arazi blltilnliljibae karJıbkh ot.nk .... , ...... ..,. 
riayet edOecefiai bllcliren bir be- 91kbtt rar&lmlttlr. 
r:~ ... eclilditl bildirilmek· Gewal ... ..,,.. • ._.,, 

Stalia ile Japoayaam Molkova Yaroslawpda Wr ..W 
bOyGk elçisi mlzak•el .. iftirlk 14 (a.a) -Y..-la•...,,...,. 
etmitlerdir. YaaOl&a• ordalan ....... _.~ 

Maabedenin birinci .. eldesin- ........ .S.ovft, Ta,.U.'iD ..... 
de töyle denilmektedir: il mahaWriee ~ .., .... ua..:11 

11 Akit taraflar kar"11klı salla W..91tan 
ve clostlak m&nuebetleri idame ., - Almanya vlllyatlFU* ı 

Diln relen telgraflardan öi
rendijimiz ıadur: Macar

lann d&nekli;ine ve Hırvatistanda 
Kaialinr'in riyasetinde bOlulmet tesis 
"!lmif olmasına rataıen Yaroalav. 
ya nıa mukavemeti kıralmam••t 

et.eti ve cllieı' tarafm arui bl· ela bir mc-ı uptecleWlir. r .. 
tlalltGaln mıllUiyetlae ria,.t kat bizim matteldt keleamau. _. 

• ~lrraflann ifade ettifi y.a.ıe -,1....tl •ltebWlee taehlalt ect. ni olamu. Rı,a.t ettliüa Mlkİ· 
ıey, Yu~oalavyada, Arnavatlak· a..,, IMlt Slrplana, H:wft&na .,. Sloıo 

taki kuvvetlerin tamamiyle biribiri ikinci ..elde pdan "8leriD milli analariyle v8cada 
içine ginliji merkezindedir. c,.,h. " Akit taraft.rdaa lıılri mtw retirmit olclnlden ,.... .. 
tıpki iki makina tliflili sibidir. Hu bir devletin veya d .. letlerin \arp hlklaettir. Arumda doktor lla· 
diflilerden hafisiniain harbin tali· hareketlerine marn lkalacak olar- çek'i balandumakla •&ftehir ol-
bioi kendi tarafına çevirecepi sa dijw taraf ibtiWm devan mlcl chia• Hlklmet hiç hir vakit 
tahmin etmek mQfküldOr. Bu 18e. detince bitarafhiını aabafua ede te1lim olmtyacakbr." 

Y 
_

1 
, ır. 

aa.,..av ordaıa evvelce de tah
min ettitimiz veçhile dathk b" 
aruiye çekilmek ve borada bütQlf 
tiddetile mukavemette bulunmak~ 
tadar. Zaten timdiye kadar hiç bir 
Yuıroılav ordusunun hezimete du· 
çar oldatana dair herhan..t b' 

yanda bir çok haberler de ifa• cektlr.,, r::.-ıı Yı -·•-
edilmiftir. OçOncO maddede töyle denil- vvr-t""• :::::-:;. •

11
""-

Meıell, ltalyanlann Obri ka- k edir _..,.. w.. ba • me t , 
sa ınnı ıtr•l ettikleri, ~anlann •• Ba pakt, iki akit t ha LOlldra 14 ( a.a ) - lnlib 
lta!yanlarla muvasala temm eyledik· tasdikine • iktiran ettiti uda@&..,.. bapekili Q5ırfll. ~ U. Yape 
l~ ba c&mledendir. Ba havadisler ~ete fireeek ve bot ... ....- la• •illetliae faitahtn Wr. •tak 

tf:d:.:r. ~ 1~'!-=~k, ~ bw k~&aoak•· it. akit taraflar.. a&,lemlt ve clemiftlr 1ci; hbe 
. •• ,, 

a r relmem11tir. Yaroalvalar ev. 
velce teabit edilen plin mucibin • .

1 
ce 

manian bekle.it demek& dan biri ......... IPklA_.... .. _ Yq'Olllavya hallmu S..,. 
Fakat dit- taraftan. 

0Ya~oa· ~ ~ -••••ısı "'''" ~ "- 51,,. .. w; ... ren çekı mekte ve mevzi almakta-
dırlar. Bu gün Yurcıslavyada uma• 
mi harpte Selinilc cephesinin yani· 
masında büyük hizmetler ifa etmiş 
olan ıeoeral Simoviç iş başındadır. 
~b bir çok mavaffakljethrle Clola 
olu ba kamudan filhakika timdi 

Javlann, Yananiltan'daki lafiliz kav- tini bildir .... pakt ,._. Wr MI HlsiliftlıL ... 1111 .,..._liiıiılıııo 
vetluiyle iltisakı temin için bir ko- senelik devre için kendilitind- mltecavla tarafmdan HMWz lal-
riclor muhafaza etmeğe çalqbklan· uzatıl~ıı olacaktır. cama ajradıoıa. Paytahltnız bom-
na dair de ayrı bir haber vard1r. Dördüncü madde tadar: • barcl .... eclilcli. Kadanlanmz ve 
Nelİll " lfba pakt mOmkin old•ia çocaklaruuz •alafİJU• katlolaacla. 

bclar pbü tasdik edllffektir. ....... ... .... • ........ , t .. 

çok •IPOI ~ ~. S klerl•lai ı• nretJe hallA 

~ ·~- .. .... ~-y ....... ....... 
-Al 2 ,.. ~ klb .......... ............ 
............. ~ ........... .. ..... ................. "A.Ebljllc 
oalan , .................. &.\:-; *' ~ ora ,...... ...... 
Yugoslavvı lllll W.. ~ _. ....... 

,.6 --~~ cWr 

Gelen .......... ötreaditi- -.. bir ~ ...... ..... 
.ı. r6re, bir çok cephe- da v,,. ~ ... .,..... 

.... y.,.a... C>rdUa, .Aa.ua ..... '* .....,.,..... ..... . 
ilechlı•ı d......._ . ....aw .._.. •• ..,.. ...,... ..ı... 
... ki ...... --a..-ı-..: --.:...&.- ................ ı.ı ...... il .. 

-.....-· -~- ,. ...... beklemek .. .... 
,ar., IWırat ~ p1111i' ...,_ Wr kwat varchr. F.abt ,.a. 
lııiWiftleD Almu ........,... ı... dınm harbinde böyle bir 191 wnt 
ber JDktv ...... ela.. Amanla· d~ildir. Yıldmmıo teairi Anidir. Bu 
na Belpad'ın 60 kilometre cenu· telli\ l'Onlerce ıOrene, artık onun 
banda cidd1 mukavemetle kartd... İl.mi de yıldmm olmaktan çıkar ve 
tıklarana dair mal6mat relmiftir. bar 19Pratma harbi halini alır. 
Manasbı'm şimalinde Kaçanik b9- Florin& meydüı muharebesi 
gazında da Almanlar Yaroılatlar- iti bir cephe harbi haline mi k ' 
dan ciddi bir mukavemet ;örmek· yaoütır? Vaziyet, zannedersek ;k 
tedirler. Colombia radyQllldU .bir ~kiad& tavuıah edecek.tir? 

haberine rön, bar.da alaan U.· 
l.,qi darduralm"fbu'. G••aL 51-
moviç İH radyo ile bir befaatta 
baluarak, a... tlill panijlia öola• 
....-it*· YaıDllav bqvekiU, Ya· 
f08la.v o.-...• _. aubartıbe 

Ba 
ıeee Nöbetçi eczane 

Yeni Eczane 
[ Bolediye yananda ) 

. 

M..Wak •llh-'ar • ,U. bir apt dlfbcesi& d6fmaa taralm· 
aa•ıw Tok~ ._. (al•.-• clU t.o.~ı- edil ... bclaa. 
br. MILabetlaJ' llolDW. Miıııliii11ii~.~-~~9'ftlltltm.l•-,-.1ıpı1ıu .. 
ve Japon,... .MOılkON ...,. 41- • ....,. bftt 
Pil ................ 1 ,,... tam lralptea ..... Jt. 

.....n•*" 161rlldifine p ~~~ki aJDi iıtiraplan çe
re. ı....Julrlti,. DUll'J Mataao- -rn-
ka Tokyo Ja hareket Sırplar; 8la aizlori taDIJOIU. 

Geçen ........ •lttefilderi.izdiaia. 
Ordalanna fUt ..... ı kazandılar. VIPMn bildiriliyor: 

S-.W meabalardan selen a,_ 
a ..,-.raf haberl.ı latanbaldaki 
p,..... Jeaeral komo&o.laiaanm 
orada ve civarda ikamet eden 
Fr&111ızlara tahliye emrini varditf· 
ni tekzip etmektedir. 

Re1mea bildirilditine röre kon 
ıoloıhane tarahadan ba yolda biç 
bir talimat verilmemiftir. 

• Alaaan tebliilerine göre bir 
Alman zırhlı birliii 13 nisan saba 
liı Belrradı İfrat etmiştir. 

Almanlar Afrikada ela Tobnt· 
ta reçerek Barcliyayı itral ....:. 
1-clir. --· 

• laiilia bqveklli Çörçil Kar
diri ziyaret •tmif. baynk t..ı.a
ratla kartılanmlftlr. 

HU"Yatlar ve Slcw..aer: ,.._ 
bri tarilalabi bUl,onz. ~ 
Huiatİyaahfm Mdcll YUİfelini ..... 
dla&z. 

v..-aavı.n ln,W. ÜDpva
t°':lap liziDle bwaber m&cadele 
ediyor. Ve Arka1D1zda Ana "ka 
Birletik devletleri bOyük d en L . . emo-.. 
raıaa vardır. Milcadele De kadar 
aiar oluna olsan zaferimi& .._ 
e1Dmendir .,, 

Danseden ve konuıan bebe 
Mevlama 0 t u 1 l a r ı a a fenalık 
Japa~k lnaanlardu. detiliz. Onla· 
rna lıı:ı• oldaklarmı biliriz. Efendi 
hazrett..me kat'iyen zaranmıa doku ;:an· Kendisine haber yollayıoız. 

ece ıece, rOndOz rDndlz; ne =- isterlerse relainler Rahat 
r totannlar. Ellerln4ea öpen ' 

ra Çakıcı bnlan söyledikten ıo~: 

A merikada mis NiDa Leea. adında bir 
renç kız evinde balchata ut ... beller. 

kamq parçalan fibi basit 191lerle biblo kabl· 
lindea bir çok .. ,. yapmqbr. a ... ,. o b• 
dar b010k bir zevkle yapalmqbr ki derhal na· 
zan dikkati çe~ miftir. Bilbaaa balar arasın· 
dald muhtelif tipler çek betenllmlttir. 

Sin••• ıirlıetleri baalara ratbeti rörldce 
derhal miı Leen'in tiplerini koaatarfmata ve 
filime çekmeli dGtlhuDOfl• ve l'•Ç kızla bir 
•kavele yapmıılardw, ilk fllimde ba bebek!• 
prkı t&yleyerek dans da etmltlerdir. Filim çok 

elini beline atti Silibl i 
•asında bir k ı ının 
•fendi,. uatar9: çıkaidı. laman 

lk KG.ce vab lbe Mh1Det verd. 
Jad. aaua ı..-.,... allabaıılDar· 

Dedi YO uak•--t B 
ı...ı..d 25 l ... ı. 11 kesenin ......- e & tın Yardı. .. . . 

ratl* r6rmlftGr. 
Gmç kız, evde vakıt pçirmek için ririftlii 

ba İf sa,.mde .-ı ll8ÜD bir lcuaaç .-. 
baı temin etmiftir. • 
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Alsaray ve Tan sinemalarında 
BU AKŞAM 

Ca11lı bir tarih .•. Yüksek bir aşk ... Heyecanlı bir mevzu 

Bu Güne Kadar Görüp işittiğiniz 
Türkçe Filimlerin En Azametlisi 

BIVAZ fSIRI 
HALiME 

TÜRKÇE SÖZLÜ BÜYÜK ŞARK FiLMi 
' 

,.., 

8UG0N 

Adana Sulh ikinci 
Hukuk mahkeme· 
sinden: 

Adana Devlet Demiryolları 
idaresi tarafından Ankara o· 

l telinde katip ,Kemal Soygan 
aleyhine açılan alacak dava
sının icra kılınan muhakemesi 
sırasında mumaileyh Kemalin 
ikametgahı meçhul olduğun· 
elan mahkemece ilanen lehli· 
ğat ifasına ve muhakemenin 
22.4.941 günü saat 9a talikine 
karar verilmiş olduğundan 
mumaıleyhin mezkur giin ve 

Zayi belge 
Niğde Orta okul direktör· 

lüğünden aldığım 10 No.lu 
belgeyi zayi . ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilin ederim. 

Niğde Ortaokul talebe· 
sinden 1 C. sınıfından 

43 456 Babaoğlan Şenol 

Zayi· şahadetname 
933 senesinde Konya Ge· 

dikli Hazırlama okulundan al-
dığım şabadetnamenıi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan es-

15 Nisan 1941 

- . ASRI SiNEMADA 
Suvara Suvare 

8,30 BU AKŞAM 8,30 

İSTANBUL BELEDİYESİ 
ŞEHiR TiYATROSU 

B E Ş 1 N C İ y· E M S i L 

O KADIN 
PİYES 5 PERDE 

saatte mahkemede hazır bu
lunması ve aksi takdirde hak

kisinin hükmü olmadığını ilan YAZAN: Mebrure Sami 
ederim. Tarsus Müftü ına· localar ve mımaralı kolluk her gün kişeden krnda gıyap kararı verileceği 1 

tebliğat makamına kaım ol- i 
mak üzere ilan olunur. 644 645 

hallesinde 4 No. satılmaktadır. A l m a k l a istical ediniz. 
da Ahmet Erya kan b--ıiıiiiıiııiıiırıiiıiiıiıiiııiııııı:-lııiıımı11Umllıııiııııiai::B:aimıii:ıiıiıiiiiiiiiıc:ma..; 

Adana 2 inci İcra Memurluğundan: 1 AN 
No: -.,., 
ı 1 

'i K 

Tarihi: 

Temm111. 

K. ı::v,,.l 
Jil) 

Cinsi: Dö: Köyü: -Tarla 200 Hiiseyin 

Hacılı. 

loı • , 

Beher 
Dö. kıyıııeti: 

LiRA 

10 

20 

Hududu 

.';-imalen Hacı Süleyman oğ. 

i\.lelı~et ·ırk. n, ı'ııril:. G·ır· 
lıcıı. , ,f. C ınıb .11 ı\r.q, og. 
Kat~tbct ite t.ı:ılıılut Şarltun 
GadJt Mlll . .Sinuılltr;ı Ccnu· 

~00 h~ı' eJır . 

Ad~ ne Belediye 
Riy setin den: 

: .. /\d '"' s 'll' İı"ll.ı~ 1'aş 
:~3r.1!<<1ln c r~ısırıdukı y1JI Jldr· 
ı. 1" Lır .. k .n. ı "t. ,ec 
K . >:ııı aı r u .ul ) 

.. 
' r 

'!İl\ H ._, ı...ık . ., ! ,ı K.JI ıJı.nu~ 

>\i an a i Lt .t> ul vt. nkar,ı 
' ~ .. ?et y!•r:y ilıi.ıı ,, ld •ı 

,. TAN o A ! ........ : ALSARAYOA 1 

'

. " ' c ' ı i l[~ij ıı i"~" :~,0 1~ · •H' j ' 
33') 

1.P.5 
67 . .. .. ı. 

);ır,nn ı~ma L C rıı ı. P,,. 
ıııukçu , !ıJStafa. Ş!maleıı , 
tariki ha<. c~nub;.on t~riki~ .. •. 
Şark:ın Baca :sız Oğ Musta
fa ve kel Mahmut ve müş
tereklerinln tarlaları, Gar · 
ben, İsmaıl. Şimaleıı tarikianı 
Cenuben, tarikiam. 

t .. ıl 1 <c- ~·t • u;gu;1 h;r ~P· 

ıl Je t;ı ., ç.',r.•:ıclı~ın lan üe-
1 .. Lye eı.ciiınt ninin '.lti 3.9ı1 
tıııiiı v >:!l ·r.yılı arariylı 

işbu yol ın ·aatı arttırma ek
sıltın v ihale kanunu:ııın 

40 ıncı rnadd<'si nıuclbi.ıcı: 
hır ay u.;iııdc pazarlıkla iha· 
lr· edilmek iizere miinakasaya 
konulmuştur. 

Beyaz J:.sir(• a$ı1s 1 ··""" t: .ı .;ı . iı:" •'- i'. 

"': Koy Boy ....... ı Yllzen Kaleler 
Loca ~e Numarali · Koltuklarınızı Erken Aldırınız 

• 
Alsaray tel. 212 Tan tel 266 ....._ 

"'Pek Yakında: 

BERi ÇAVUŞ 
'füR!< ç;: SOlliJ 

iLAN 
Devlet orman işletmesi pos 

revir amirliğinden: 
940 senesi imalatından aşağıda yazılı 

tırma ile satışa çıkarılmıştır. 

keresteler açık art· 

Parti 
Nıı. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

N Hacmi 
M3. D3. 

80K 408 
571 474 

110-! 457 
255 557 
:385 312 
396 732 
573 794 

8 560 631 
9 549 601 

10 417 761 

U. Yekun 5623 727 

Muhammen kıymeti 
Lira Kuruş 

20 18 

" 
" •• .. .. 
.. .. 
.. 
" .. 
" 

,, 

" .. .. 

Teminatı 
Lira Kııru~ 

1223 53 
864 93 

1671 60 
386 78 
583 17 
600 45 
868 44 
848 51 
831 82 
632 28 

İhale, 18 Nisan 1941 cuma günü saat 14 de Adanadaki 
revir merkez binasında yapılacaktır. 

Partilerin ihtiva ettikleri çeşitleri gösterir listelerile satış 
ınukavele projeleri Ankarada Orman Umum Müdürlüğünde 
İstanbul, Adana, Mersin Orman Çevirge Müdürlüklerile Ada· 
nadaki revir Merkezinde bulunmaktadır. 

isteklilerin ticaret vesikalarını ve teminatlarını hamil ol
dukları halde sözü geçen tarihte öğleden önce hazır bulun
maları ve revıre müracaatları. 

• 

8 . 15 • 4 612 

T. iŞ BANKASI 
Küçük t asarruf hesapları 

1941 iKR AMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E Rı 

4Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,3/kitıciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMİYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

:ı l()QQ ·- 3000. 
" " 2 750 1500. .. .. 

' 500 2000. ~ " .. 
" 8 " 

'250 ,, 2000. .. 
35 100 .. JSOO . " 
KO .. ;iO .. -1000. 

" J09 .. :ıo .. 6000. 
" 

Türkiye it Bankasına para yatırmakla yal· 
nız para birlktirmi9 ve faiz almı' olmaz, aynı 
zamanda talllnlzl de denemlf olursunuz. 377 

156 

144 
13 

, 

T. Evvı-1 
1928 

" " " 
Eyliıl 

327 

il , , 

•• tı • 

ti • 1 

167 2 Yolgeçen 

167-2 .. " 
125 Boğalı, 

12 

12 
15 

işbu Gayri menkuller ipotik fazlasına şantll olmak üzere. 

Şarkan, tarikiam. Garben, 
Mehmet Ali vereseleri iken 
elyevnı, Hilmi. Ş i ı.ı a 1 " n 
mehnıet Vl.'n~seleri ve Hacı 
Ali. Cenuben Pamukçu Mus
tafa iken verescleri. 
Bu dahi 
Şarkan Recai, Garben ismail, 
tarları, Şimalcn Hüseyin Ha
cılı tariki , Cenuben sahibi 
ferağ. 

'}.. İşin 1 l'Şll b~delı 239-
89,87 liradır. 

3 - Muvakkat 
1799,24 liradır. 

4- 14- 4- 941 

teminatın 

tarihinden 

Adana 2 inci icra dairesinde 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saa : aat 10 ila 12 ye 

15. 5, 941 Perşembe 

İLAN 

itiberen cuma ve salı günleri 
saat on altıda belediye bina· 
sında toplanarak belediye en· 
cümeni tarafından ihalesi ya· 
pılacaktır. 

5. İsteklıler bu işe . ait 
şartname, proje vesair evra· 
kı Adana belediyesi fen işle

ri müdürlüğünden 120 kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

kadar 2 inci arttırması 30.5.941 cuma günü ayni saatte ya· 
pılacaktır. 

1 • İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 15-4- 941 ta· 
rihinden itibaren 941-127 No. ile ikinci icra dairesinin muay
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya 
zıh olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye 
ve 127 dosya numarasile memuriyr.timize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirak içi~ ~u~arda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya mılh bır bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer .alaka?arlarm ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üze:ınd~k! haki.ar.mı 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ışbu ılan tarıhın
dı>n itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimizc bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 • Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler şart 
namesini okumuş ve lüzumlu malfıın;lt almış ve bunları tama· 
men kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ha· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale ~dilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetm~ş- beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan dıger alacaklılar bulu
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
tahahüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdid 
ve onuncu günü aynı saatta yapılaca~ artırmada, bedeli sa· 
tış istiyenin alacağına rüchanı olan dığek alacaklıların o gay
rimenkul ile temin edilmiş alac~kları ınecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ıhale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz . v_e sa!ış talebi düşer. 

6 • Gayrimenkul kendısınıı ıhale olunan kimse der
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa heınen on gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüıde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükıne hacet kalmaksızın memuri 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur Madde (133) • 

Gayri menkuller yukarıda göste~ilen 15-5-941 tarihinde Adana 
ikinci icra memurluğu odasında !şbu ilin ve gösterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı ılin olunur. 642 

Askeri Satınalına Komisyonu 
Riyasetinden: . 

T abmın edilen bedel 
Cinsi Miktarı Kr. Sa. 

Teminatı 

l:.ira. Kr. - -Taze kabak 6000 11 00 99 
Taze bakla 6000 5 50 49 50 

1· 6000 kilo bakla 6000 kilo kabak satın alınacaktır. 
Paıarlık günü 15· 4· 941 inci salı günü saat 15 te tü

men binasında yapılacaktır . 
Talipler pazarlıktan bir saat evvel teminat kat'iye akça· 

!arını vilayet muhasebesine teslim ederek makbuzlariyle bir
i likte ve tam saatında komtsyonda hazır bulunmaları. 

2· Evsaf ve şeraiti komisyonumuzda s örülebilir. 647 

Şirketimizin işletmekte oldu· 
ğu çoçak celıennemdere or
manlarımızda kereste kat ve 
imal ve yine kendi vesaitiyle 
dere boyunda gösterilecek 
yerlerde teslim eylemek şar
tiyle tahtacı amelesiııe ihti- • 
yacımız vardır. Çalışmak ar· 
zusuııda olanlar şartlarımızı 
ö~-rennıek üzere her giin Şiı -
ketimize ınüracaatları . 

Toros Limited Şirketi 
Mersin orman işletmesi 
617 8- 11- 14- 4 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORA!. 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Kemal SATIR 

Basıldığı yer : [ B U G l) N ] 
Matbaası - Adana 

---------------~-----·---

6- Bu iş hakkında faı:la 

nıalünıat almak isteyenler Ada

na belediyesi fen işleri da· 
iresinr. miiracaatlan ilan olu· 
nur. 

lS-'..!2-27-4 

ra sus Emek Çır
çır Fa brikasıncian: 

Fabrikamız tamiratını yap· 
mak ve mutabık kalınırsa ki· 
lo başına aylık randman üze
rine çırçır ustası aranmakta
dır. Talip olanların fabrikaya 
müracaatları. 

10- 12- 15- 17 626 

Meraklı larının Naıarı Dikkatine 
• • 

B 1 S 1 K L ET 
alacagımzda .. az zamanda 2,0001000 
satmakla dunya 
rekorunu kıran 

1 M ıAJ!i\S fi C 
Morkal.ı BI Si KLETLERI görünüz 

Ticarethanemıze gelen bu bisikletlerin son tekamülü 
beyenilmekle beraber lastiklerinin taze ve kontntal 

ekstra prma olması sizleri memnun edecektir. 

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


