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Londra 15 (a. a.) - Bahriye nez.are· 
ti tebliği: Tiriıt denizalhsı dü~aıan i11·ali 
altındaki Fransaya ritmekte olan ve ağır 
yüklü bulunan 10 bin tonluk bir silahla 
Alman petrol rem isini batarmııtır. 
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HaricfYe Vekili Saracoğlu,siyasi hidise
lerin son inkişaf safhalarını anlattı • 

Parti Grupu hükiime
tin izahatını tasvip etti 

1 A skerr Vaziyet J 
Almanya 

.... Romanya ve Bulgaristan 
üzerinden rakya ve lstanbuldan r 

Anadoıuya geçmek is· 
lyenler yUzUnden çı- yeni kuv-

k an bir mesesele 
Ankara lS ( A.A) Cum· 

huriyet halk partisi grupu umumi • 
heyeti bu gün sa:ıt 15 de reis 
vekili Hilmi Uranın reisliğinde 
toplandı. Celsenin açılmasını mü
teakip kürsiye gelen Haric:ye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu, biz.i uzak· 

lan yakından ali.kadar t>den siyasi 
hadiseleri son inkişaf 'a(halarııı ~ 
izah etmiş ve bu meyanda b:ızı 
hatipler tarafından sorulan sual· 
lere de cevaplar vermiştir. Gurup 
umumi heyeti, hükOmetin beyanat 
ve izahatını temamile tasvibetıııi" 
tir. 

1 vet gönde 
ı riyor 

Bunu müteakip ru:ınameve 

reçilerek, Trakya ve lstarıbuldatı 
Anadolu içerisine geçmek iste)eo 
ve bir kira evinde oturan kim~e
lerle ev sahipleri arasında kira 
ve konturat yüzünden çıkan 
meselelerin gittikçe büyümekte 
olduğuna hUkOmetin dikkatini çe • 

Hariciye Vekili Saraco)lcı 
ken takrir ıknrıı.ııuştıır. HükOme-t 

bu me ele etrafınrt ı tetkikat ya· 
pacağını ve kiını.eniıı mağduri} e 
tine me; d_ın vermivN·ek kanuni 
ıeılbirler itıilıa'l ede-ceğini ıuı up 
umumi lıeye!ine bildirmiştir 

Ruzoauıed" başk~ ınadde ol 
nıadığından riyasetce t•elseye ni· 

lıayet verilmiştir. 

Emniyet müdürleri ara 
sında nakil ve tayinler 
Tarsus Dymakamı, emniyet umum ~Udür

IUQU Arşiv mUdUrlUQUne tayin olundu 
Ankara lS (Hususi muhabiri· 

ıoizden) - Muğla emniyet müdürü 
Ali Aydıncı Tunceli emniyet mü· 
dnrlüğüne, Kayseri emniyet müdü· 
rü Ali Orkos Çanakale emniyet 
müdürlügüne, Çanakkale emniyet 
müdürü Kenan Erol Antalya em· 
niyet müdürlüğüne, Antalya emni· 
ni1et müdürü Nazım Arda Malat· 
ya emniyet müdürlüğüne, Tunceli 
emniyet müdürü, Ahmet Aky~r 
Urfa emniyet ıniidürlüğüne, Mardın 
emniyet mudürü Avni Sünner 
Çankırı emniyet müdiirlüğiine , 

Britanya imparatorluk 
kuvvetleri tarafmdan 

Trakya umumi müfettişliği emniyet 
müısavir muavini Kemal Kazalı 
Kayseri emniyet müdürlüğüne, Çan· 
km emniyet amiri Sabri Mohaç 
emniyet [l\Üdür muavinliği vazife· 
sinde istihdam edilmek üzere Van 
emniyet amirliğine, Nusaybin e'!'· 
niyet amiri Etem Yalkut Mardın 
emniyet amirliğine naklen; Tarsus 
kaymakamı Hüsnü Ari emniyet 
umum müdürlüğü Arşiv aıüdürlli· 
ğüne terfian, Diyarbalur müdürlü· 
ğünden vekalet emrine alman Ek· 
rem Muğla emniyet nıüdürli.iğüne 
tayin edildiler. 

Bir ifşa! 
Mihver, Yugoslavyaya Bul

garistam ve Sel&niği 
teklif etmiş ! 

Saray Bosna : 15 [ A. A. ] -
Yugosl:w hükumeti muvakkaten 
yerleştiği Saray Bosnadan neşret· 
tiği bir beyannamede Yugoslavya 
Mihvere iltihak etmesi için bütün 
Bulgaristanın ve Selanigin teklif 
eealmiş olduğu ifşa edilmekle ve 
'' Ecdadı';uız.ın ananelerine uygun 
olarak Balkan istiklalini mezara 

Alman 
hücumu ı 

tcirdedildi 
Almanlar Klisuro , Ko
zan istikametinde tazr 
yika başladılar 

Atina 15 [a. a.} - Yunan or· 
duları baş~umandanlığı Paz.artesi • 
Salı gecesi geç vakit neşrettiği bir 
tebliğde Almanların Klisura, Ko· 
zan, Liyatisa ist ikametinde tazyik 
ettiklerini bildirmektedir. 

gömmekdense taarruza uğramayı 
tercih ettik. Harbi arıu etmiyor· 
duk ve Yugoslavyacla hiç bir 
kimse Alınanyaya karıı muhtemel 
bir harbin neticesi hakkında ha· 
yale kapılmaınaktaydı. Mukave· 

Yugoslavya ve Y u. 
nanistana kar,ı ha-
rekette bulunan Al
man ordus u m ev. 
cudu 60-65 t Umen
dir. 

-RA D YO-
Gazetesi -

• Yug<l:slavy:ı.da:.i hrırekat 
lmkkınd'i muhtelif kayn3klnrd:ın 
alınan lınberlerdı.-, gı.ıruplar lı 1 • 

JinJe lıMp eder. Yugosl.ıv <ırdu 
-;11nun şim \ld.: ve doğuda Mora 
v:ı bııtısıuda aııud:uıc mnknve. 
met ettiği; lıattit Üııküp, Niş ve 
şimal bölgesinde devamlı bir 
şekilde mnkabil tnıırruzlıırda bu 
lunar~k Alman motorl!i birlikte 
rine ağır zayiat verdirdiği bildı 

rilmektedir. 

• Almanlar Bulg3ristandan 

30-38 tümenliK (yani yarnu mil

yonluk) bir ordu He hare\.ete 

geçmi~ olmalaı:ma r:ıgmen hu 
•ırduyu takviye ınak:sac!ile Ro· 
ınauya ve Bulgaristan ii:ıeriııJen 
kuvvet Hvketmektedirler. 

Yugoslavya ve Yumınislana 
kartı harekette bulunan ordu· 
sunun mevcudu 60·65 tümeni 
geçiyor. Mevcuda bir milyonu 
tecavüz edecek bir ordunu de. 
miryolundan mahr um, nakil va· 
sıtalarının geçmesine gayri mü· 
sait dağlık iki memleket arazi· 
sinde ikmal iıini tanzim, bu or· 
dunun yiyeceğini temini güç bir 
iş olacaktır. Harekat inkiıaf ettik 
çe üslerinden uz.aklaşacak Alman 
kuvvetlerini büyiik zorluklar bek 
lemekte-dir. 

• ltalyanlrırm Görice} i işgal 

etmeleri münıısebetiyle, düıı ak· 
~nm, eneriik ve ayni zamamla 
ileriyi görür bir a!'ker olaıı Yu· 

nıın başkum:ındanı general Papa· 
gos'ıııı üstün kuvvetlere karşı 
zaif kuvvetlerle müdafaa ve har· 

bi kabul etmektense memleketin 
bir kısmını terke karar verdiği· 
ni ~öylemiştik. . 

G .. · eııın 
Yunan geııeralı, orıc . 

tahliyesiyle, en do~ru ve en (1~ 
betli bir yol tutmuş oluyor. ta · 
yan ve A1maıı ordularının taar· 
ruz.larını bundan t.vvelki hatta 
karşılamı~ olsalard ı , iki cephe· 
den birinin geri çekiloıesi lcıır~ı· 
sındr. diğer cephe büyiik bır 
tehlikeye düşecekti. 

Asıl müdafaa cephelerine 
karşı henüz. ciddi taarruzlar baş. 
lamamıştır. şimdiki Alman hare
katı, daha z.iyade, müdaf:aa cep· 
heleri önünde zaif Yunan ve Atina 15 [a. a.) - Ynnanistan· 

daki \ngili.ılkuvvetleri karargahının 
tebliği: 

Britanya lmparatorluk kuvvet· 
leri hattının sağ tarafında düşman 
makineli lııtaları tarafından yapılan 
lıücumlar tardedilmiştir. Başka yer
lerde düfmanla temas vaki olma· 
nuttır. 

met "tmekle hedefimiz.. Yunan ve 
lngifü müttefiklerimiz üzerindeki 
Alman tazyıkını azaltmaktır. ,, 

1 

denilmektedir. 

Britanya kuvvetlerini geri atına· 
ğa münhasırdır. Derhal ~arek~ · 
ta girişmemelerinin mühım hır 
sebebi, Almanların taarruz için 

Atina 15 { A. A) 
maralı Yunan tebliği : 

172 nu· 

C~ubi Yugoslavyanın Alman 
kuvvetleri tarafından . 1. bu . ışga ı ve • 
nun nehcesinde Yugoslav toprak· 
lar~ndan ordumuz.un yan ve geri 

~erın~ g~den geçidlerin açılması 
uz.erme şımali Arnavutluk eephe· 
sindeki kuvvetleril'Qize geri çekil· 
mek ve Görice ınıntakasını tahliye 
etınek emri verilmi~tir. Düşman 
bu çekiliş hareketi ancak 24 sııat 
fQrıra hiışetını, ve ileriye motör· 

!likletli kuvvetler göndererek izaç 
etmeğe beyhude yere uğraşmıştır. 
Bunlardan bir miktarını eıir aldık, 
Arnavutluk cephesinin diğer kısım· 
larında düşman muhtelif noktalar· 
da taruz haraketine girişmişsede 
her taraf ta püskürtiilmüşt iir. 100 
kadar esir alınmıştır. 

Atina ıs ( A. A) - Cephede 
esir alınan bir miktar Alman as 
keri Atinayıı getirilmiş ve bir tec· 
rid kampına sevkedilmiştir. Alman 
harp esirleri kendilerinden evvel 
bir kaç ltalyan subayının yerleştiği 
yatakhaneye girince hepsi birden 
başl.:a bir vere konulmak arıgsı,ınu 

iıhar etmitlerJir 

kuvvet tahşit etmiı; bulunmama 
larıdır. Alman kuvvetlerinin mü
him bir k ısmı Yugoslavya işine 

tahsis edilmiştir. Bunların Yuna 
nistana kaydırı lmaları zaman me. 
selesidir. 

Manasbrdan Florinaya 
Giden Yolda 

Alman Tankları 
çamura saplandı! 

( Y "' '"· Üçünca~ 

Kanalı Üzerinde lngiliz T aggareleri 1 

• 

MISIR 
Muharebesinin 

esas hedefi 

lskenderiyeyi ve 
suveyg kanalını 

müdafaadır 
Tobrui• yapllan ve 
pUakUrtillen Alman 
hUcumunda 200 
Esir ahndı 
Kahire l 5 (a.a) - lngili:z n· 

mumi kıuargAhmın tebliği: 
Dün Tobruğ:ı y3pılan Almarı 

lıücumıı püııkürtülerek 200 kadar 
Alman f'Sİri ahnmı~ ve 100 den 
fazla Alman ö!ü.:;ü ayılmıştır. En 
az. 15 Alman l:ınkı tahrip edil· 
miştir. Biz de 8 tank kaybettik. 

Sollum bölgesinde devriye ve 
topçu fa.ı\iyetimi~\e düşmana zıı· 
yiat verdirdik. 

Haheşistanda; Des.;ie'ye ,kığ· 
rıı ileri lıareketimize tekrar baş· 
ladık. Cenup bölgesinde düşman 
mü(rezeleri şiddetle takip eclilmek· 
tedir. 

Londra 15 (a.a) - Tobrukta 
hulnnan lngiliı. imparatorluk kııv· 

vetleri tarafından yııpılan hücum 
esnasında 200-300 kadar Alınan 
harp esiri alındığı selahiyettar 
kaynaktan öğrenilmiştir. 

Tobruk üzerine yapıl:ın- hava 
akınıoda düşmanın 12 tayyart> i 
dilşürülmüştür. 

Muahedesi Uzatıldı 
Londra 15 (a.:ı) - Mu5takil 

rraMız aiıınsı bildiriyor: 
Mısır muharebesinin es:ıs he 

defi Afrikaınn şimal ~atıilini Je. 
gil fakat lskcnderyeyi ve Süveyş 
kanalını müJaf aaciır. lc;kenderiye 
ve Süveyş tnuhakkak surette ge. 
neral Romel'in müınküo bütün 
kuvvet ve suratle ı.ırbh cüzütam 
larını ileri sürdüğü hedefleri tet· 
kil etmektedir. 

-----------------------------Ankara 15 ( Hosuııi m11habirimizdtn) - Ticaret vekili Mümtaz. 
Ö kmen buraya döndü. • 

ltnlya ile aramız.da mevcut ve müddeti 1941 başında biten t' t 
S 

. f . 1 d . b 1 ıcare ve oyr1<1e aın mua ıe e~ıniıı ir sene uzatı mll!lı hakkında Roma Bü ük 

elçimizle ltalya Hariciye nezareti arasınd11 teati edilen ııot ı y 
. k 1 V k'U h • a arın mer· ıyete onu m;ısı e ı er ey elince kararla'h ve karar .. k k ·~ 
''·t· tt' yu 'Je tashKe 
ı.- ıran e ı. 

AMERİKA 
hariciye nazırı 

Sovyet · Japon pakti hak
kanda beyanatta bulundu 

Vaşigton l :ı ( A.:A) _ Sov· 
yel· Jap•ln aııl.,şm ısı hakkında ha· 
riciye ııuırı Hal, aşağıcl:ıki resıni 
beyanatı yapmıştır: 

'' Bu Mlaşma iki memleket 
ara 1 ı n da bir rnüddettenheri 
esasen mevcut olan bir 1:nzi. 
Yeti teyi<l eder mahiyette l{Ö7.Ük· 

mektedir. Buna binaen yeni anlaş. 
ma, her ne kadar iki memleketin 
hu vaıiveı' 'l b' · h J ı y.ızı ı e tes ıtı u:su· 
st~_n<.~a mutııhık kalacakları ~iip\ıeli 
g.?rul~ekte idiysede, yeniden bir 
surperız teşkil etmemektedir. Hü-
ktl11etinıizin siy:ıseti pek tabii ola· 
rak değişmemektedir.,, 

Çung • King 15 (A.A) - Rus· 
Japon paktı Çine yapılan yıırrlıma 
tesir edecek mi? Burada herkesin 
merak ettiği nokta budur. Mosko· 
vadan bu cihet hakkında sabırsız· 
lıkla izahat beklennıektedir. Bun
lara rağmen hakim fikir şudur ki, 
Sovyetler birliği bu paktı bilhassa 
bütün dikkatini süratle kencJi eti· 
gıfne kadar yapılmakta olan Avru· 
pa harbi üzerine teksif için şark 
hudutlarını emniyet altına almak 
maksadile akdeylemiştir. 

ltalyan 
kıtaları 

isuaı altındaki Fran
saya gönderildi 
. / .Y cıa•.ı Oçanciltl• / 

Mı sır 
Başvekili, 
Veyvelle 
görüştü 
Kahire . ıs [ A. A. ] 
Mı!lır Başvekili Hüseyin Sırrı 
paşa, lngiliz. kuvvetleri Baş. 
kumandanı genenl Vevvel 
ile g()rüşnıüşliir. • 

Kahire : 15 [ /\.A. J - Mısır 
M~busan Medi!!i hafi bir 
celsede11 s o n r a aşağıdaki 
karar :suretini kabul etmiştir: 
" Mısır civarındaki askeri 
barek1it şimılilik hiç bir 

endişeyi mucip olmadığı ve 
Mısır hük.ümetile büyük Bri
tnnyn arasınd:ı tam bir anlaş· 
manın mevcudiyetini gi1rmekle 
meclis mes'uddur. ,, 

Elazığ - İran 
demiryolu 
Aııkııra 15 lHusıısi muhabiri· 

mizden) - Nafıa Vekaleti E.lbığ· 
dan lran'a kadar uzanacak olan 
demiryolunun ikmali için çalışma
larma devam etmekted~r. 

\ıışaata lüzumlu olan ray ve 
trAvers gibi her türlü malzeme da· 
tıilden tedarik edilmekte, Avrupa'· 
dan demir köprü malzemesi getir· 
ınek imkanı hasıl olmadığından bu 
yold:ıki köprüler beton olarak inşa 

ol11nmaktadır. 
E.laııidan Palaya kadar olan 

ilk Oç kı•mın intaatınan 6nDmüa• 

lskenderye ve Süveyşin lnri
liz. stratejisi için çok büyük ehem 
miyeti vardır. Ve genelkurmay 
bunları her ne gahasıııa olıırsa 
olsun kaybedemez. 

l"kenderyc deniz i'ıssü İngiliz hah
riyesinc şarki AkrJeniı de lıaki
ıoiyetin teminini mümkiin kılnıı~· 
tır · Ve ayni ıaınaııda Balkanlar· 
<l:ı ıniittefikler kudretinin kilid 
noktasmı t"Şkil eylemektedir. 

Knlıire 15 a.a) - Kahire· 
den bildirilcliğiııe göre, hür Fran 
ıı kuvvetleri Eritrede 4 bin e.;ir 
almı lardır. 

Alman krovazörleri 
hala Brest de duruyor! 

Londra 15 ( A.A) - lngiliz 
havi\ nezaretinin tebliği: 

Boınbardman t :ı y y:ı.relerimiz 
Brest deniz Ü!1süne hücum etmiş

lerdir. 4 saat süren hücum fena 
havada başlamış, ve f alcat bilihara 
hava daha ziyade fenalaşmııtar. 

netict"lerin görülmt"sİ güç olmuş. 
sa da iki di1fman krovaıörün hila 
yerinde balundukları seçilmiştir. 

Doklar rnıntakasına yüzlerce bom· 
ba atılmıştır. Buhlar gemileriB 
üzerinde ve yakııılarmda patlamlj· 
tır. lsıabetlerin derecesi tesbit ellile· 
memiştir. 

Gündüzün bombardman ta)·ya· 
relerimiz Holanda açıklarında re· 
milere ve dahilinde bir çok h,,def· 
lere taarruz etmişl1ırdir. Avcıların 
ve devriy~ ıemilerin refakatinde 
giden bir düşman eeıoi kafileti 
görülmüş ve tayyarelef'lblİ• alçak· 
tan uçarak bomba ve mitral~z 

• ..Nll'I tonluk bir 
ateşı açmışlardır. 'IUV" d'I :....: 

. bet !wyde ı •-.··'· vapura tam ıs• 

. ikmaline çahşılacakhr. 
dekı sene k dar olan mm 
Palodan Tatv.arıa a 1 bu 

..ıı . • bı1f annnş -
tak,oın etü.., orarı 
lunıiaalstadar. 
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1 R E A L 1 T ,E 1 l DAHİLİ HABERLER Her aeleçek yakındıL Propaganda Memleketimizde 3456 ..-...... 

Yoklukd• lnönU z•ferlnl raratan batımız
d•dar; Sak•rpnln, bUJUk zaferin raratıcısı 
bUt n rulill• içimizde r•t•ror 

B u harbin en zehirli silahı, 
propagandadar. Proparan· 

da cihazlan o kadar mllkeıqmel, 
o derece itinalı ifletiliyor ki 
dikkati biraz gevıiyeoin bu çar
ka tutulmaması imkanı yoktur. 

• 
c a mi ve mescit var l leride b• w&Dkl barpden 

bahsedecek tarih, bitmem 
01 saJtanahn yeller eser ıimdi 

yerinde 

neler dl,.cektir; ben, ıimdiden, Jermen ideali, Yuna~ Zevs'i 
itiraf edeyim: Doktor Ma

çek 'in, Alman taarruza &zerine, 
Hırvat milletine kartı bir hiya· 
net beyannamesi neşrettiğine 

ben de inanmış ve üç rün ev· 
vel Kral huzurunda yaptığı ye
mine rajmen bu derece alçalış 
karıasanda tiksinti içinde kal
m1Jt,ın. Haberin yalan olduğu· 
nu Geheral Simoviç'in dün mut• 
tali oldajumuz beyanatından 

öğrendik. 

Bunlann 914 ü. tasnif le 
kadro harici b ı r a k ı I d ı 

Olgunluk 
imtihanı 

reelitel_.. bakarak bu .harbin a,.iJ. oniinde bq ej'eceldir; Çünkü birı 
9'inl ar .. tJnuia kapupbilirmi· hqin ve maddidir, ötea munis ve 
,ım? Ne •bas~ Kendimde insanidir. Biri öldürmeği biliyorH 
böyle bir luıdreti tıNvvur etııaek beriki ölmeti biliyor. 
klltahlatuada nual l.alanabilirim? Bize gelince: tarihimizin her 

Geçen •ne lllllfHlf • 
fak olamıganlar, irn
tilıanlara tekrar p· 
mek için 6ıı gıl ma· 
arif wkdlatine mil· 
rocaat edec-/d-r 

Fakat ortada bir 

1 

VAZAN sabifeeiade tecell~ 
hakikat varlel oaa le d e a manevı 
.-örmemek ı~ i o razı·m Namı· Duru kuvvetimize. bu 
kir olaak lbım· 'U Gnkil eşsiz tecanü A nkara - Büyük Mıllet Meclisi, cami ve mescitlerin tasnifine, 

ve .tasnif harici kalacak 1Descit hademeaine verilecek tahsisata 

dar. Ba hakikat, bence, ıudur: Av sOmüzü ekleyiniz. Her millet kor. dair kanunun birinci maddesine ba:ı1 lıkralar iliveıine karar vermiştir. 
Öğrendiğimize &'Öre DJemleketimizde mevcut cami ve mescitlerin 

adedi 3456 dır. Bunların 914 tanesi yapılan tasnif neticeainde kadroharici 
bırakılaiııtır. Bu suretle 2542 cami ve mescit açık lrala114br. Yalnız bun· 
lann haricinde tehirlerde ve kasabalarda ahali tarafından idare ohınanan 
camiler ve mescitlerle küçük köy cami ve mescitleri vanbr. 

rupada cloban, yüz milyonluk miite· kabilir; TOrk, asla Khım Kara 
canis bir millet vardır. Bu millet, Beldrin bir marfında 

inanılmıyor; hiç, hiç bir ha
bere inanılmıyor. Hadiseleri 
müsbet, menfi; fakat bir saniye 
bile tevakkufa meydan vermek· 
sizin her cepheden istismar 
eden propapaıanda cihazları, 
dünya umumi efkirını şaşırt

mak bahsinde ideta müsaba
kaya ririfmişlerdir. Berlin, Ro
ma, Kadüs, Berut; hepsinde 
ayrı ve ayni maksatların garip 
tezabiirlerini bulursunuz. 

fÖrdlii& atır hakaretlerden sonra 
lteadini kurtaracatsnı sandıtı beşeri 
bir kadrete Myun epriftir. Harp 
bqlayın a prcliik: eitecanis ol· 
mayın, )oıhut milletce mütecuıis 
olsada 9'ntf te.ıadlara içinde milli 
birliklerini kaybeden devletler, bir 
irade tle hareket eden mütecanis 
millet önünde, 'ıkambil lcij'ıtların· 
dan yapılmış ıatolar ~bi, yıkılmak· 
tadarlar 

Demek istiyorum ki Alman or· 
d.anun kuvveti, maddi teıekkü· 
lünde edğil, mütecanis bir milletin 
ordus11 oluşundadır. Harbedenler, 
tayyarele, tanklar, moıörlü kıtalar 

detil, onlan li&ımı gibi kullanmağı 
bUen birlik kuvvetidir. Polonya, 
lehlilerin tarihe geçen kahraman· 
hklarına ra;mnn eziliverdi; çünkü 
ne milletce, ne de içtimai sanıflarca 
meltecanis idi. 

Çekoslovakya istikllllı bir ye
ni tarıhe malik olmadığı fibi,"iya · 
st rOtdinı de ele alamamıştı Nor· 
veç, Hollanda, Belçika kendi nazi· 
Jetinin ihanetleriyle yıkıldılar, Fran· 
U, bir koyun fİbi fÖZÜ kapalı sal• 
baaeye rittir. 200 ailenin serveti 
önünde taJisizliklerine küsen suuf • 
laria tezadı Fransayı mahvetti 

albuki alta milyon nüfusla 
Y.nani9taa, kırk dört milyon nü· 
ful11 ltalyaya ywe ~ çU..kO 
Yunanlılar alltecıaaİI bir .Wettir. 
l>ıfarıda ıervet ve irad biriktiren· 
lerin çoklujıJna raimen içeride sı· 
nıf tezıdlannı yaratacak ve tuta• 
ak sarette teıekkOUer yokta ve 
ya luıdrebizdi. Sonra, rarp mede
niyetini do;uran büyllk ataların 
tarihi ıeref ve ananumı sahiptir
ler. 

Basiln, YunanlaJarın iizerme 
üba bGyllk bir kuvvet uldır19qtar. 
Yanaolılat ona kartı cLa prefle 
alineji röze aldll'chldan için, kolay 
kolay yenilmiyeceklerclir. Ölecekler, 
'ileeekler, fakat yine dirilip dllf· 
maalarıoın kartııına dikileceklerdir. 

Şu sözler vardı: "düşmana 

.aı.a, tek bile kalsa Türk yılmaz,, 
•an • büyük sözü mutlaka bu· 
dar; çibık8 anca hakikatin kendisi· 
ni ifade etmiştir 

Yoklukta lnönü zaferıni yara· 
tan başımızdadır; Sakaryanın bü· 

uk zafenn yaratıcıtı butiln ruhile 
içimizde Y&f•yor Y ananh kardeş· 

lerimı7.i hakkde takdir ederken 
kendimize 8'0venimiz arhyor. Ara· 

bm dediğ'i gibi ' her. gelecek ya· 
kındır • ., 

Muvazzaf hizmet için aske
re alınan memurlann 

maafları • 

Ankara - Mu azzaf hizmeti 
için ukere alanan aıemarlaran, u. 
kerlik nnas.nda maqlannıa veril
memesi hakkında bir kanun llyıha· 
sa hazırlanmakta idi. Uyiha mecJi
ae tevkedilmiftir. Yakındı müzake· 
resine bqlanacaktır. 

y alnaz, bu ribi memurlar ile
ride tekrar vazifelerine döndüklera 
v~kıt, askerlikte geçen müddet kı· 

dem için nazarı ihbara alınacaktır. 
MOesseseler baremına bailı 

tcretli memurlar hakkında da ay· 
•• b&ldlmler tatbik edilecektir. 

11 •e.vt Jdare IMyetl 
toplandı 

Halkevi idare heyeti dü:ı içti· 
etmiftir. Taplantıda bOtün izalar 
buır bulananattur. 

Halkavi ti1atro sahnesi 
tanzim olu~acak 

• 
Bir kaç ründllr ıehrimizde 

temsiller vermekte olan lıtanbul 
Şehir tiyatroau sanatklrlanndan 
Bebzat, Tiyatro sahnesini rörmek 
üzer• diln Halkeviıpe divet edil· 
miştir. Oejerli sanatkirı'n fikirlerin· 
den istifade edilerek sabne yeniden 
esaslı ıureltc tanzim e>lunacaktır. 

. Diln Roma radyo!Ul "Gö· 
riceyi istirdat ettik., diyordu. 
Halbuki üç fÜn evvel bir İs· 
tanbul ıazetesinde emekli bir 
Türk Generali, lnriliz • Yanan 
müdsfaa hattının selimeti ve 
mukavemeti bakımlarından Yu· 
nan sat cenahının behemehal 
l'erİ çekilmesi liizu"manu ileri 
ıOnaQftG. Şayet Görice boşal
ha..lfM mutlaka ba sebeple 
botaltılmıttır; fakat karşı tara• 
fan proparanda cihazı " istir· 
dad,, dan bahsetmekte gecik· 
memittir; bu hidiseyi kendi 
kuvvetinin yeni bir tezahüril 
halinde göıtermek yolunu tut
mu,tur. 

V atanaaşlaruı çok hassas, 
çok uyanılt olmaları lazımdır. 
Aaıkara radyosunun nelfiyahn· 
\1-.• bqka . • ~ 
.......,... •ak 
lehdc ve aleyhde haberlerle 
zihinleri muttasıl teşviş etmek 
bugünkü harbin modern vasıta· 
larından biri, battl blrinciıidir. 
Muharebe emniyet sahamıza 
intikal ettiii için hadiseleri ille 
tün· bir a 1 i k a i 1 e ta kip 
ediyoruz; bu vaziyette inanma 
ihtiyacımız artabilir. Marifet, 
böyle nazik samanlarda sinirle
re blkim olarak her haberi 
muhakemenin ince süzıecindeo 
jeçirebilmektir. 

Tekrar edeyimı Ankara 
radyosunun ne,riyabndan bat· 
ka hiç bir habere inanmamalı· 

lıtanbulda mevcut 492 cami ve mescitten 28 tanesi k&dobarıcme 

bırk ılmqtar. 
Yapılan tetkikat gostermiştir lci mevcat cami ve mescitlerin beşte 

ikisi muhtelif devirlerin şaheserleri addedilmep liyıktir. Mütebakisi de 
bir mabed vaafmı haiz temiz bir halde veya tamire layık rörülmektedir. 
Fakat bunun haricinde bir takım cami ve mncitler baluomqtar ki cema· 
atleri yok, veya cami ve mescitlerin çok bulundup yerlere sıkıprnş, 
yahut mimari ve tariht hiç bir d~eri mevcut deiildir. ltte banlar kadro
barici addolunmuttur. 

Gördes kasabası baş
ka yere naklolunacak 

Ankara 15 (a. a.] - Yeniden kurulacak Erzincan şehri yerinin is
timlakine dair k.nuna ek olarak hazırlanan liyiha meclise verildi. Liyiha 
asaılarana röre, 3903 sayıh kquuın biikii.eri ıelz.ele, beyelin, seylip 
ve saire ifetler dolayısile. naklioa libuıa. ve :aartJrof iörülen ıehir ve 
kasabalann kurulması işlerinde de t.atbik edilecektir. Bu liyiha kanun 
olduktan sonra h&kümleri ilk olarak Gördes kasabasında tatbik edile
cektir. Kasabada heyelin neticeıi bir kısn .. evler yıkılmıf, reriye kalan
lar yıkılma tehlikesine maruz 4talmıştır. Bu bakımdan ka1abanm başka 
bir yere nakli zaruri aörülmüttür. 

Toprak tevzii Komisyonları için 
......... g t rtlecak 

Ankara - Maliye vekaleti, 
topraksız köylüye toprak tevzii 
kanuna tatbikatı için teıekkııl ude· 
cek komisyonlara dahil olabilecek 
reis, ~ha ve fen "memarlın için 
mllracaatı salı rllnll akıamına ka· 
dar kabul edecektir. Maliye vekl· 
tine :mürıcıat edenlerin evrakı sil 
ratle rözd... 1'9rilerek komisyan. 
lar hemen tOfekkill edecektir, Ko· 
misyonlara klfi derecede müraca· 
at vaki ~lmadıtı takdirde lizım 
f•len elemanlann abnmaıı için 
h4ıka bir tedbir dlfOnillecekJir. 

komisyonlaranm teşekküllerinden 
itibaren ıüratle faaliyete l'•çebilme
leri i9İn ko8'İlyoqlAra ~ım olan 
mesaha •letlerini ıatınalmakta<Jır. 

ilk anda lcomiıyonlarm adedi. 
nin mQmkOn olduiu kadar 9ok ol· 

muına çaht.dac"ktır. Bilihara ih· 
tiyac; ntıbetinde yeni komisyonlar 
tetkU edilecektir. 

Tuprak tevzii kanananun tat· 
bikatiyle meıiul olacak komisyon
lar. mıntaka mıntaka çalqacaklar· 
dır. 

Ankara - Maarif veUleti, 
g~çen seneler lise ve orta paek
tep .bitirme imtihanlanna ıirip de 
muvaffak olamıyan ve kendilerioe 
imtihan talimatnamesi ile tekrar 
bitirme imtihanlanna 11rmek hak
kı verilmiş olan talebelerin ba 
sene dojndan dorruya Maarif 
vek8litine müracaatlerını muvafık 
görmü,tür. 

Bu tekilde imtihana &irınere 
talip olanlar imtihan talimatname· 
si mucibince )izam ~elen evrakı, 
evvelce bir veya birden ziyade 
4mtihana girdikleri zaman aldık
ları vesikalarla mavaff ak oldakla
rı den rruplarına ait v ... ik ve 
evvelce mekteplerden verilen sa· 
ir evrakı vekilete gönderecekler
dir. Bunlar en son 15 nisan a~ıa· 
mına kadar Maarif veklletine <Ve· 
rilecıektir. 

Maarif vekaleti taliplerin ade· 
dine JÖre bunları bsı sene hitir
me imtihanları yapılaç4k oJ-n 
muhtelif mekteplere ttvzi ~ec:ek· 
tir, 

Talipler veklletçe gösterilen 
mekteplerde imtihana gfrnaere 
mecbar bul,ılnacaklarchr, 

PropOanda servisi 
ihdas edllmlymk 

Ankara 15 ( A.A ) - QUiliye 
vek4Jetine bağlı bir propajanda 
servisi ihdu edilmek llzere bulun· 
dujıına dair lstanbuld• milnteşir 
vatan, yeni sabah, haber ve son 
telıraf razetelwinde in~r ecfen 
haberin asılsız oldatu yapılan talı· 
kikat neticesinde anlqdmıttır, 

Kız enstitusu hlfzıısıhha 
ölretmenliJi 

Adana !.met lnöni ~ız enıti· 
tüsil hıfzısıııhha ve çocak bakımı 
öjrentmenlirine, Adana belediyesi 
süt çocutu müıavere mütebusı• 
hekimi Nihal Bayat tayin edilmiştir. 

Leonidas (termopil) de, lran 
Cfklartnııı 'rötresi altında döğqtü-

tGnil söylerdi. Baf(lnkü Yunanlı· O k t Ahi ld" yız... t 
~ lar, ôn 11aisU, belki yirmi misli çok· 0 Uma 8Zg iri 18 1 • • • 

lakta devlerle dôiGttillderini söy· Memlek 'mizde dokamacılık -.. • • ~ ~...., 

Komisyonlar ~in lcifi derece
de fen muınara balanmıyaoajl mq 
hakkak görüldüi'Onden ba fen me 
murlannın ıilratle yetiftirilmelİ için 
tapa ve kadutro mektebinde lise 
me:sunlanna a:ıahıaı karslar tertip 
edilmiftir. Bu kunlanlan 9ıkınJar 
bet sene mOddetle _.cburt hizme 
ti taa'.ıbiit edec•~ir. 

H~lkevi pazar gunu bir 
gezi tertip eai,or 

Önümüzdeki pazar sonu Hal· 
kevimiıin spor, sosyal yırdım ve 
köyc&lllk kolları mOştereken Mi

l siste bir reziqtf yapacaklar, ı.atkıq r içtimai ve 11hbt dınıma ile •llka
dar olacaklardır. 

Domuz mucadttlııi 
Saisıa beyli k-2aaıqaa U ruq 

zarfında 24 domuz atdllrOlmllttllr. 
Mezraatta biç bir zarar ve ziyan 
yolf.t"'· 

li kıerdir Yuna ıa•-- ·ki · ve el işleri sanatnnn inkqafı mak· 
yec• • 

0 
..... n • .... Çocuk ba•ramına hazırlık llne yakın sayı~ Olan metanetli sadile lktisad vekileti tarafın. ı 

cesar ıırplar ne oldu; onlar da, tara.. dan rönclerilea tezrih makineleri Halkevimiz tarafandan 23 Ni· 
lerinin kahramanlık ana9Dlerini ya- &'•imiştir. y akınde f•aliyete seçi- san çocuk bayramı için zenrin bir 

Maliye V.ul•ti toprak tevzii 
O.ınaniyede Na..n11ı il" on .bet 

rünO içinde 20 domuz itlaf edlmiftlr. kında 18·1914 harbinde oldajıa ~ibi leceUir, prorram hazırlanmaktadu. 

y.niden diriltmiyecekler mi? Amlar ~=============m;;.;;;;:,::;;;::::================~:===========================::t\ 
ve Avusturya esirliii ile yqıyan ' 1 
Hırvatları, Slovenleri böt , .... al· ROMAN: 5 
.-.yaç_aldar, Svplıklan içinde bir- • _ 
let~ "rJiK/ Hendz imiUiaü 
k-.it cleillim. Sarpler, kendilerini *' ............. ı,.oaUaiuia ap)ananan 
kamanın yınlannı körletebiUr, Ma· 
kedonyayı tekrar a>ir Alman makte 
il haline koyabilirler, 

Y ıldınm harbi, Makedo nyanan 
fimaliad• mavaffak olmuta benzi· 
Jor; faka' c•uda •bmin bir bi
çime pecek tibl rörüDUr; ç&nkG 
c*aap MakedonyumlD .,kasmda 
Olilıipos ve Pindos kaleleri ve 
T•-.opil bbraaunlaiınm ruhtan ,,.,.. 
~ diyor ki Yananldar e>d 

kartı bl;a~taklannı s6yltyor 
1armlf· 'Ylr'ıiıil;;, otuza kartı birle
cle çarplf&-W..... ben inanayo· 
nm. Sınırlarını ...._ bwıkabilir· 
ler; fakat auyarclla;._ fijaetmez 
l.r eliyorum. Mltecaala ~k kuv
vet bir r&n bir yerde ........... 
aka ba yer Yunanistan olacak· 
tir. .. 

• Çünkü ~ da hem mlteca-
nistirler hem de tarihlerine imanla 
.n vardır. B&y&k kavvet fuzuli bir 
harp yapıyor, Yunanlılar anayurd
larını tullat tereflerin ı korumak 
için döv~r. 

Ziya Pl'twıaıa tercihibendin· 
t1en t• beyti ballr.layınızı 
.Seyr etti ta.va eı...., elenir, tahtı ..,.._ 

Kırmızı llaabuı cadd•in eaı sonunda 
af alan ve dônemeçte kaybolan lüks oto
mobil, belki şimdi koca bir apart.manan 
ıllılll kapısı önünde durdu. lıte, otomo
bilin kap111nı açan toför, kasketini çıka. 
rarak reveranı yapıyor. Ve, içtikleri ıam. 
pany•oın ~ d0nüklOğiJe butılr.ları yeri 
l'Örmiyen e'en4ilerinin inmelerine yardım 
ediyor. Tertemlı bir a~r... Nihayet 
itte bir yatak odu1-

Hikmet, burada artık r•danı kat. 
merJ.t• horifiı yanm peçeli sihel kadını 
ıanattu. GQzleriniD önOndekl pufla yatakta 
lkt 1&&& vpJabilfltek, kalın YOl'fanın al· 
tında MDCl)'U pmuzlannın, be$tOrlerinJn 
11Z111nl dindinbilmek i9io canaaı vere
bilirdi. 

Caddede ondan bqka kimse yokta. 
T&nel ııkaralan botta. Sevindi. Kaldırıma 
çöktü; kıvnldı. inliyordu. için için atlı
yordu. Demir 11karanın alhndan vuran 
11caldıtı bu rece çok zayaf balda. 

Debfetli solak .vardı. 
Sala sepken kar, devam ediJordu • 

R&zrar bal& eski hıımdaydı; ve tlnelin 
....... klan, 1akara üzerinde iki kat 
olan JVI 91'1* çocata ıiper olamıyordu. 

OellfetU 80iak ,,... 
Yerin dibindeki •aklırtler, .-. lao· 

rular, ince bir ıılıkla islim salı...r,oı, 
kızrın bata, ta yukar-1 çıkanı kaar .... 
cıkhp11n yanımı kaybediyor, ıbklqı-

KALDI IMLARIN KOKU U. 

yordu. 
Hikmet bu ılık batuya evveli, aan. 

cıyan böjrOnü verdi. Çoraptız fİ)'diti 
delik detik, ıslak kanduraları ayaklarını 
dondurmqtu. Baldır1'rında tı•laYlf Yardı. 

Titriyerek rözleıtni ya~du. Ceketi. 
oin yakalannı biraz daha yakatı kaldırdı. 
Ve, biraz daha fazla kııtaj1 batanı bara. 
da ıııtmaia çahfta. 

• • • 
Yarı ''ceyi iki Mat ıefiyor. 
Sol W4h M411tı1k1U, llln~ta. lhk 

bupya timdi de Mj1nı veraJ•k i4zıapdı. 
Olduju ywde döndil. Bu dönot, beliain 
lliııfan sancasmı yeniden uyandırdıı canmı 
yaktı. ijir dakika nefes almakla zorluk 
çekti. Surata ._,almııtı. Atlaaaıyorda. 
Amma, ıözlerinden yq bofaınyorda. in· 
fiyorda ı 

- Allah... Allaha.. acı 1 
diye, '6yleniyordu. Ve hemen r•• 

diifllnGyorda ki, ona tllnctl 11karalarında, 
kar, çamur içinde, aç açına. nabak yere 
ı OrindOren Allah, kendisinden rabaaet İl· 
tenmlye llyık delildir. 

Sonra, penbe boyalı konakta Boyuk 
hanımından ~dlli'G kötG terbiyeniQ içine 
ifliyen tesirile, birdenbire pişman olayor. 
ela. Kafamdaki ba dQfilnoeleri lilklp at• 
.. ...., k1lmaa.t yo...._. • Allah .,a iy_man 
etmekte oldajımu kendi kllili«lki• ·Mlkm 
uJrqıyordu. 

YA~AN : /l.eıaf Enis 
Bufiln, llç rGndOr ki kıtır katar açta. 

Oç l'iln evvel. &tle ilzeri, l'eleni ~eçeoi 
az bir aokatın kenarında kıvrılmıı, ı. .... 
dinden geçmifti. Uyandıtı zaman, kaldı
nma dOten pötikare katketinin yatlı, 
yırtık astarlan aruında bir bronz hfi· 
lik bulmQfta. Bu, berbanai bir mer'rıa
metli inaam barakbjı sadakaydı. Sadakaf 
Utancından yerin dibine aeçecekti. Ona 
öyle reldi ki, karfalqtara her insan 

• içinden': 
- itte kollan sapa•tlam, bacakları 

sapuailam mlakin bir dilenci ... 
ctiye kOfrediyordu, linet ediyordu; 

"nld '"ratını elstitiyordu. 
Kuketinde IMıldata bet kunMıp, ilk 

rutladıit topal bir fakire vermeden r•· 
hıtlanamam11tı. 

fiikmet'in itiade, bafGnOn tuuı "r 
edindi. Onu bir tirli amJtaa11yordu. 

• • • 
Artık ııınıqk ibareydi. Sol kalıjanan 

acıyla aıadıiını duyda. Beyni zqnklaclJ. 
Can havlile ve olanca kudratile dojrulchaı 
rö:derini açtı. Gelirken yolda rastlıdıtı 
iri polis... Kalajın1, demirden bir menre· 
neye benziyen parmaklan aruıaa almıfta. 

"B&kilyor, buruyor H uılıyordu. Göı 
kapaldaona yıttlan ayktı birdenbire da· 
taldı. lnİiyerek· yalvatdı : · 

- Ufff "' Sevditinln batı için bar Ak, 
afab91 ... 

Ozerine dojTu itllen polis pek kız· 
rındl. Bembeyaz ditlerini 11ctrdatan bir 
iddetle kara, sert çenesinin etlerini oy· 
natıyordu. G6aleri cam rfbi puia1ordu, 

Kulap ullı... •'•ta kalkıncaya k•· 
dar •ilrdil. Ve, at.ikaı kalkmaz Hikmet, 
sat yanatında takbyın mOtbiş bir tokat· 
la sendeledi. 

Şqırmıştı. Birtey çaJmamıttı çOnldL.. 
Adam öld6rmemifti çllakO .. 

- Atabey, vallah bll'f•Y yapmadım. .• 
diye, hıçkar•rak inliyordu. Acı acı 

yanın suratmı uiaftarayorda. Memar, 
iri ellerile, çelllllliz omulanndan hatta. 

Batarch: 
- Ulan berıele ı 
l11ız caddede sesi bojak bOtak 

ve uıan uzun ötilyordaı 
- Burada yatmanın ya.ak oldV...n" 

size ötretemedik mi ? 
. . . . . . 

- ôtretemiyecek qp,iz'i 
Hikmet; 
- Affediniz, bilmiyordum . ., 
diyecek old•. G6tıOne inen bir 

kakına, tlfını ıizında yanm bıraktı. 
- Dit 6nümel 
Titriy.Sn bacaklarile, reriyo- ,..ıaı 

çarlı. vaziyetinde • iki ktlrelWD _..na 
inebilecek herbansi bir ; a · 1 r r ı•lifin· 
den ba.,_.ı: alliak .... • IJ l•rtlrGJord.11. 

( O..amı var) 
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- Oğla:ı bizimle gelece~. Kılına 
bile hatl ıelmez. Sen hiç merak· 

lanma 
Dedi. Halbuki biçare anne; oğ· 

lunun eşkıya tarafından kaldırılma· 
" kar~ınqa dayAqamamış, serbesçe 
cereyan vermediği gözyaşlarının 
tuyiki altında düşüp bayılmıştı. 

Çete köyden çıktı ve iğdecik 
köyünden bir saat uzaiındaki Ko
f alık ııienilen tepeye yerleşti. 

Sürülerden çepiç kestirdiler. 

wn•s 
1 

sa a: t 

ket ederek IJ\'ftı.;Jameyd Jirişme· 
diği bır türlü anlaşılm~mııtır. 

"' * • 
Çakıcı Mehmet; perva:tı:ıca do· 

!aşarak şakavetine deı,ıam ederken 
takip kuvvetleri de boş durmıyor, 
çeteyi adım, adım kovahyarak onu 
bir müsademeye mcbur etmek için 
ne mümkünse yapıyordu. Halbuki 
Çakıcı Mehmet - takip müfreze· 
lerlnln arzusu hilifına olarak -
daima müsademeden i~tinap etmek· 

te idi. 

8 UGON 
azıiiliR ı o s G zı a LE o .an_ 

M ibhver 1940 dk ı kalsaydı, ne-
senesi ilkba· barında lskandi· tice başka türlü

mü olacaktı? Çok 
navya'ya ve ıarbi •ü b l' H 'r p e ı. at t a 
Avrupaya doğru neticenin aynı ola· 
yaptığı hamlenin 
aynını, 1941 seno- cağına şüplıe yok-

si ilkbaharı.oda Bügu"nku" ve tur. Yugoslav. 
Balkanlara ve şar· ya'nm mukadde· 

ki Avropa'ya doğ· g Q r l n k l• ratı hakkmdaki 
ru yapmıştır. Bu karar çoktan ve· 

hamlenin gerek }': / rilmiı bulunuyor· 
politika tabiyesi u gos av g a du. Ôyle olma$&)'• 

ve rerek askeri .. -- YAZAN d M 

1 

ı, acaristan ve 
strateii bakımın· 1 

A Ş E 
Bulgaristan nıih· 

dnn bir orijinali- smer 
tesi yoktur.. . 1 ı v e r ordularına 

Sop dakikaya'=;k~a-d~a-r_e_t-ra_f_a.:i:..ti---~_;,,:.:,.:_ _ _J kapılarını açmaz· 
lk' lardı. Bun.tan sarfınazar Yug-os· 

mat te ın etmeğ~ mituf bir oyll· lavya kurulufunc\a bir siyaıt teşek-
lama ve gafil avlamı\ siyasetj. Te- küllin, mihver tarafından taaav-
peden inme bir darbe ve sonra d d 
h b

• 
1 

d a vur e ilen nizam icinde yeri uok-
ar ın yazı masın an doğan rnes . "" J -

o 11 3 

l
•tal lan~st1rdan Ftorinaya yan g 1 d 8 n J o 1 da 

kıtaları . A 1 m a n 
lsuaı altında-i Fran- T a n k ı a r ı 

saya gönderildi ç a m u r a 
Londrl\ 15 (a.a) r- Müsta· 

kil Fransıı ajan'lana g e ı en saplandı 1 
haberlerf! göre, i1gal altındaki 
Fransada bulunan Alman kltaları 
nın bir çoğunun yerine ltalyan 
kıtaları kullanılmaktadı. 

Alanutu ınurtaluuuı· 

dalci Alınan """'""" 
şitldede hınlanıJJOr. 

Ayran yaptırdılar. Yediler, içtiler, 
Kofalık tepainde karagih kurdu· 
Jar. fttvcularao arasandan aldıkları 
Kafalak Mustafa ile Sinan otlu Ali 
de beraberlerindeydi, 

Takip müfrezleri yalnız dağlar· 
da dolaşmakla bu işin baŞarılmıya• 

l cajını takdir etmişlerdi. au ıebep· 
lo istihbarata azami ehemmiyet ve· 

liyeti lngiltere'ye yükletmek teşe~- tur. Fakat mihver bu "hedefine 
büsü. iskandinavya ve rarbi Av· varmak için başka bir tabye tat· 

~ k k bik etmeği düşünüyordu. Viyana-
rupa nın üçü devletleri böyle da irazalanan paktın, reddedilmesi 
!liyasi ve askeri bir tibiyenin kur-
banları olmuşlardı. üzerineı ruihver daha seri ve daha 

Anjere mühim miktarda hal. 
~an k•taatı relmiştir. Ve Parisi 
İfgC\l için de 40bln ltalyan askeri 
J(Önciırilmesi mutasavvsrdır. Bu· 
l\unla beraber sahil muhafllzasının 
hiç bir yerde ltalyanlara emanet 
edilmlyeceği ilin edilmektedir. 

Brest'e yeniden 
hücumlar yapıldı 

Atina : ıs f A. A. J - lnfiliı 
ve Yunan hav• fUolan, kıta ve 
l"vazım tabşidatı yapmakta oldak· 
ları sanılan Manashr nnntakas1na 
daki Almanlan ıaerhameblzce 
bombardıman et•ekte ve Mitral
yöz ateşine tatmaktadır. Hatlan 
ilk rünlerde kırmak buutanda 
Almanların y:ıphiı rayretin aaa
vaffakıyetsizliti ve milttefiklerin 
mukavemet hatlarıam durmadan 
müessir surette takviye,i, Adriya. 
tiktf!n Ege denizine kadar çok 
kuvvetli bir cephenin tesis edil· 
miş olduğu umuınl kanaatını teyit 
eylemiş bulunmaktadır. BütGn ha· 
berler vaziyetin memnuniyet verici 
oldutnnu ıöstermektedir. Cenabi 
Yugoslavyadaki vaziyet son 48 
ıaat :zarfında hissedilir dereced• 
iyileşmiştir. Yugoslav kuvvetlerinla 
Alman m&qakalitına hücam ettik 
leri ve hu ınünakalih bourak.. 
düşmana büyl4k .ıl\yı:ıt verdirdik" 
leri teyit etmİ$lir. 

Kofalak tepede Çai(ıcı; Kafa. 

lak Mustşfayı çağırdı. 
- Sen; dedi; şimdi kalkıp Mani· 

saya ıideceksin. Orada hacı Ali 
atayı bulup benden selim sövliye· 
ceksjo. Kendisi hemen köye Jiin· 
sün, Bana bin lira yollayıp ÇtJcuğu 
b'Jradıto pldırsın. A~zını sıkı tut, 
kimseye bir şey ~öyleme. Voksa 
fena olur. 

ı 
riliyor, her tarafta muhbirltr İ<1tih· 
dam olun4yordu. 

Bu istihbarat ~ehekesiııin f llali· 
yeti nihayet matlup olan netlceyi 
v"rdi ve gelen haberler; ÇakJCI 

~ tk 1 d zecri bir yoldan yürümüoı.t\\r. 
oa an ar a aynl tibiyeye "{ 

kurban g-ldiyorlar, Fakat lskandl- 8 ıınunln beraber, bu şartlar al· 
navya memleketleri bu tlbiyenin tında Yugoslavva'nın istikbııli 
ilk hedefleri olmalarını mazeret Jaha ınüemmondir .. Çünkü mihv~-

Bu ''f~na olıır,, tabiriqin altın 
da ölüm koktutunu · pekila bilen 
Kafalak Mustafa arhk a~ız mı açar· 
dı? Bi~are adanı kalktı, yola dU· 
ıtlldü, Maniaaya gitti ve hacı Ali 
atayı buldu, 

- Ben 1ana reldim hacı ata .. 
Hacı Ali ağa bu inti:ıar edil-

miyen :ziyaret karşısında şaşırmışh. 
- H1&yrola Mustafa? 
- f.fo selim söyledi., 
- Kim efe?. · 
- Çakıcı efe .. 
- ç.k,cı efe mi?. Ne müa.ıe-

bet?, 
- Mllnaaet>eti falan yok hacı •· 

ja" Diln ansızın önümüze çıktı. 

Si\r~k avı yapıyorduk. Silahlarımı· 

ıı topladı. Sonra hep beraber kö· 
ye indik. Doğruca senin eve gire· 
rek seni aradı. Bulamyaınca oglan 
Mustafa Aliyi kaldırıp Kof ahta 
götürdü. Şimdi oradadır. Sonra be: 
ni çağırdı, buraya yolladı. Send,n 
bin lira istiyor. 

fiııcı Ali atanın çehresi kireç 
ribi bembeyaz kesilmişti. Nasıl ke
ısilmesin<ti ki onun yej'ane iimidiı 
oilu idi. Şimdiye kadaf hi~bir ev· 
lidı yaşamamıştı. bu sebeple otlu· 
nun Uıtilne titriyordu. 

Hacı Ali ağa derhal hayvanı· 
nı hazırlattı. Kafal~k Mustafaya 
da kira ile bir hayvan bııldu. Uay· 
vanlara atlayarak köyün yolanu tut
tular ve atları çatlatırca ına sure· 
tek kifye vardılar. 

Hacı Ali ağa için bin alt\n 
paradan pile sayılmazdr. Şaka de
til; koskoca bir Sancaklı aşiretinin 
beyi idi, atiret balkı hep onun için 
çalışıyordu. Koyunların, keçilerin, 
ln•kltrln haddi, hesabı yoktu. 

Göçebe aşiretler; beylerine bil
yUk rabıtalarla bağlanırlardı Onlar· 
da mukaddes bir hüviyet bulduk· 
ları için beyler adeta tapınılaacak 
mahlukattan nyılırdı. 

lşte Hacı Ali ağ'a ela bu1'13r· 
dan biriydi. 

ttacı Aili aia bu sebeple bin 
altını tedarikte hiç ıorluğa uğrama
dı. paraları hazırladı. Bir hıwllıya 
sarıp güzelce bağladı ve Kafalak 

Mustafaya tesliııı ederek 

- Alı dedi; bunları efeye götür. 
Benden ••tim söyle, Kendisini ev· 
de hulunqp misafir edemediğim için 

çok üzüldüm. Başka bir emri var· 
sa yiue hazırım. Bunları güzelce 
kendisine söylersin, sonra benim 
otlanı ahp beraber getirirsin. 

Kafalak Mustafa paraları ahp 
köyden c;alunca hacı Ali ağa kaza 
merkezine bir adam göndererek 

vaziyetten hllkGmeti haberdar etti. 
Mustafa nihayet tepeye varmış, 

himil o)dqiıı bin lirayı ef rıye teı· 
lfm etmişti. Efe çocuiu Kaf alak 
Maıtaf.a vedutiyle iade etti v.• 
R&raları sayıp kesesine yerleştirdi. 

Diğer cihetten Çakıcının li· 
..,_.k k6y011il bubğını haber alan 
~........ kuvvetleri de köye r•l· 
mlflercll, Kendilerine Çetenin Kofa· 
~kld tepede balundaj'u bildirddiji 

9eıeıinin Çipdere köyü civartn(la 
olduğunu öğretti. 

ilk haberi alan müfreıei Çap. 
kez Eırefle koca Meh!lledin müt· 
terek müfre:ı:esiy<lı. Çak•c•4'U\ yak 
tıiı lımail ı.eybej'in kardeti olup 
ağabeysinin intıimınnı almak için 

andiçen koca Me~met 
- Ya öleceğim, ) a öldürecefim 

Ahdinde idi ve bu sebeple ta 
kibata biltiin varlıgı!\ı vermlfti. 

Çakıcı çetesınin Çöpdere kÖ· 
yü civarında bulunduğunu haber 
alan bu müfreze Jerhal o istikame· 
ti tutmu~ ve ~·eyfiyett•a ·vilayet 
makamını da heberdar etmişti. iz· 
rııir valiliğinde Mahmut J.1uh\ar 
paşa bıılunuyordu. 

Çakıcı ~eteainbı de ruhu istih
barat kll. Bu yaman çetenin her 
tarafta, her köyde hususi muhbir· 
leri olduğu malt\mdur. Nitekim 

hakikaten Çöpdere köyünd_, bulu· 
nan Çakıcı efe;_ takip kuvvetleri· 

nio kendi üzerine ieldiklerini işit
mekte recikmemişti. Çakıci ef11 
bir alqaru evvtıl k9Y~ r•4l9it v~ 

seceyi orada geçirm'-ti. Şimdi 
~emmuz.un yakıcı ııçakları altı~d, 

y•la c;ıkmağı muvafık b-ılınam-., 
çeteıini istirahat haline reçirırıitti. 

Civcivli bir güneş ortalı(ı kay· 
natıyor, yAlçın kayalardan otrAfa 
•teş hşkırıyordu. 

Çöpdere k8yü karşılıklı iki 
vidinin ar"sındadır. 

Saidan, soldan kayalıklar 

yiikselir. 
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Çarşamba 
'ı'IL: 1941 • A Y.4 Gün: 106 Kuı'1l 160 
Rumi 13S7 · Nlıan 3 
Hicri 1360- Rıtbliilevvel 19 

Bu 
ıece 

( Y enipostane Yanand" ) 

olarak Ueri sürebilirlercli, rln kaunacaiı muvakkat zaferler 
lskan<linavya'nın ve garbi Av bilyük. harp içinde görüldüiü gibi, 

rupa'nın ikibeti rözönUndtı ik Sırbistan'ın tllmamile işgal altınA 
Balkan devletleri için bu mbe;:; ııhnması gibi bir netice verse bile, 
de Uerl ıQrOlemeı. Yurosl:wya mukadderatını lngilte-

Almany:mın şarki Avrupa hak- re'nin, Birleşik Amerika'nın ve 
kındaki bedef ve gayeleri, Roman· hatti bir dereceye kadar da Sov-
ya'ya tllim ve terbiye kıtalar& yol yetler birliğinin ıuukatlderatınn 
lamıy11 başladığı gündenberi aşikar bağlamış bulunduğundan . bu mü· 
iken, Yugoslavya, elini kolunu bağ· cadalcdeıı daha kuvvetli, ~ah:ı 
lamıı ve tedbir almak için ileri sü· t~plu ve Jaha zinde olarak C(lk~-
rlllen teklifleri reddetmiştir. bır. Bnnurı en biiyük omeğine 

~u~ün. bu ~abram~u mil\eı, Yug-osl:ı• ya\nm kendi tarih ,ıı,yfa· 
~toya~ınovıç ve .Svetkoviç zamaf\· lımnda tesa<\üf edilir, 

la~mdaki tereddüt, :ı:af ve karau\~ 
lıgm cezasını çekm@kt~dir, 

Son günlere kadar Mihver 
siyasetine bağlı kalan ve 

hatta Uçlü paktı imzalıyan Yugos. 
lavya, geçen Paaar ;runilndenberi 
maruz kaldığı Mihver hücumuna 
mukavemet edebilmek için ne mad· 
deten, ne de manen hazırlanmıştı. 

Maddeten hatır değildi; çünk~ At· 
navııtluk'un \şıali llünündt,nheri 
~uhasara altına alınmış bir va2İ· 
Yftle balundai'qnd~fl mi"Yer ~ev· 
letlar~n<4el\ ba•ka bir taraftan ıııillh 
ve harp m•lı.eaaesi t•darlk ede· 
meadi, · 

Mihver siyasetine aleyhtar 
olan kumandanlar, birer ikifer te
kaüde aevkedilerek ordunun bat•• 
dan uaaklattınldılar. Matnen Yu
goslavya dahıı az hazırhklı idi. 
Çüniü ejor mağnevi hazırlık, sıi· 
rifilecek olan-.mücadelo,nin ıümul 
ve man~sım \lalka anlatmıı ise, 
vu .. oslav kütlelerjne bunu anlat· 
mak için vakit kal!J\1'11\1'_'_.. Sene· 
\~rt\enber\ mihvere sempati i

1
fade 

eden bir hava için<~e besl.,nmlş 
olan Yugoıılav millotl, :ınsızın ya· 
pılan bir inkilAptnn snnra karşılaş· 
tığı davanın ehemmiyetini anlama· 
dan bir hayat meınat mücadelesine 
girişmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Bir taraftan aylardanberi kazırlao · 
makta olan motörlü Alman kıtııla· 
rınm darbesi, dl(er taraftl\'i M· 
hildeki ekalliy~tleriq ihaneti, ve 
ü'ünc~ ol~r-k da •'ebedi ~ostların,, 
vefasızlıtı ve oportünizmı, Yogo!t• 
lavya'yı temelinden sarıımııt\'• 
A. ca~ Yuroslavya, Svetkoviç· n in imzaladığı üçlü pakta , __ 

Bulga. lar. nihayet 
Maskeyi atmışlar 

Arimı 15 (a.a) - Atioa alansı 
bildiriyor: 

Sırp ve Y ı~nı\l\ boyunduruğu 

z.incirler\f\\O kmlo\ası \'e esir Ma · 
kedonyn ve Trakya milletlerinifl 
kurtulmasına dair alarak Sof)'a rad· 
ymıı\nun 11 Nisıın tarihinde yaph· 
rt neşriyatla Bulgar meclisi reisi 
Lorotetof'un Bulrrarların nihayet 
maskeyi attıklanna dair olan ve 
Makedonya, Traky• ile müttefikle
ri Almanlardan bahseden beyana· 
tı hakkında Yunan l'azeteler• t~t· 
ıiratta bulunmaktadırlar. 

Kati"erini ı•iOtesf diyor ki: 
" Alnıanya tarafından fethedi

len rnenıle~etlerden hiç biri Ro· 
manya ve Bulgarist~n kad.r 91ille
te atrıuıpmttlardır. R manya en 
i)'i topraklarının kesilmesini kabul 
ettikten sonre. k..-plarını halaskir 
gibi karşılamıttır. Viyanaya çaira
lan Mıılgaristan; evlerini, > iyeceği
ni ve arazisini, her şeyini fatiha 
teslim etmiş ve kendisine şeref kı· 
rıcı hareketler tahmil edilmiştir. 
Bulraristan bir tek kur1uıı atma
dan ktlmşulariylc paktların 
h d 

. . . 1 \'6 illi\· 
a e elP.nnı yırtın,ış_tn: . 

ttalya Amerikayi yeniden 
protesto etti 

V a~il"\gton b ( A.A ) ltal-
Y4'h l.ükumeti birl111ı•ik A k 
h·'kQ . l -f rnerı a 
k u ınetıne talyan vapurlarınn el 
OJ\UlQ\aaını protecıto eden yeni bir 

nota vermiştir. 

Londra 15 (a.a) - lngiliz ha

va nezaretinin tebliti: 

Gece lngiltere üzerinde pek 

a:t dütman hava faaliyeti olmuştur. 
ŞlmaliJarki sahilinde ve lngiltere· 

nin cenubunda bazı noktalara bom

balar ahlmıı, fakat ciddi haaar 
olmamıştır. 

LonqrC\ lS (a.tı) - lngiliz ha· 

Yit kııvvetlarine mensup bombardı

man tayyareleri bu gece Brest Ü· 

zerine yeniden hücumlar yapmış.· 

l:ırdır. 

Macar ~'talartnın yllrUyUşli 
Budape,te 15 ( A.A) - Macar 

Genel kurmymın bir tebliğine göre, 

Macar kıtaları T"'na ile T'-'z.a arasan· 
dak~ araz~i ifgal etmişlerdir. Bu 
suretle Macaristllndan ayrılmış olan 

Bacska arzisinin geri ahnması bit

miştir. 

Resmi dairelere ait gayri 
1J1eıkt1llerin v•ktfla ilişili 

kesilecek 
.ı\nkaraı 1' [ Hunsi Muhabiri

ıqiadeo)· Devlete ve mülhak biitceli 
dairelere ait mukataa ve icareteyoli 
pyri menkullerin vakıfla ilişiğinin 
kesilmesi hakkında hükılmel Mec
~ bir. kanun projesi göndermiş· 
hr. Lly•ha C$aslarınıı göre, wnumi 
ve miJlhak bütçeli daire ve mnes
seselerin tapulu ve tapusuz t.aH~
nıfu altındaki gayri menkullerle 
idaresi Maliye Vekaletine mevdu 
gayri menkullerin, Emlik ve Eytam 
bıınkaıtınıı devredilmiş olırn gayri 
menkullerin vakıflarla ilişiği ke~il· 
miş olacaktır. · 

Buna na~aran bu gibi gayri 
menkullerden.. icare, mukataa ve 
'• \ıia• ıniişteriye nit olmak üzere 
sahlmış olupta müşteri tarnhndaıl 
tediye edilmemiş bulunnn ;nukataa 
icare ve taviz bedeli üzerindeki 
had haıineye geçecektir. Bu li· 
yiha esasları mııcibince vakıftar 
umum müdürlii(üne tediyeııi icap 
eden mebalir her sene 300 bin 
liradan a2 olmamak üzere dört 
sonede tesviye olunacaktır. 

44 Sene süren boşan11a davası 
B ir de mahkemelerd" Lİler siiratli gitmiyor 

diye şikayet ederiz,.· 'Aşatıdaki misalin 
yanıoda mal)kemelerimiz yıldınm ıüratindedir. 

Dünyanın " iabır rekoru 11 bir Parislidedir. 

Kalabalık ınemleketlerde 1K0ılo t ·b me re aşına 

düşen nüfus : 
Monako 16,667 ' -Cebelüttarık 3J333, Vatİ· 

kan 'J.,273, Mıtsr ~Çol hatiç) 437, Belçika 271, 
Holanda 2'45, loııltere 193, Japonya 183 hal· 

- Kocam ile sevişerek evl19ndik. Bir iki 
sene ırayet mesut bir hayat geçirdik. Ben ev 

işlerinden, kocam da vazifesinden vakit ve fır· 
sat bulur bµlmaz, ya arkadıaşlarımıza veyahut-

Pol Simetyer isminde olan bu fransız, 44 sene 
hiç bir g:Un aksatmaksızın PAris boşanma mıh· 
~ emelerinde görülmüş ve nihayet d•vaeını ka· 
74nmıştır. Bundan 44 Hne evvel karaıından 
ayrılmak i~in mahkemeye ıqliracaat eden Pol, 
o tarihten it1baren bu fline kadar çalışm1' ça· 
balamıı ve nihayet talik ilamını alaııttır. 

Dunrada insan 
başına ne kadar 
toprak düşer? 

• Yapılan bir iıtat11tik 
biae fisteri)'Or ki, bil· 
tlln nllfuı mevcut top· 
rata takıill' edildiği 
takdirde kilometre ba· 

ya \37, Alnaanfa 1J4, Fransa 76. 
/ 

En tenha memleketl~rde ise kilometre mu
rabbaına dftıen nüfus : 

Kaba, Kanada, Avustralya 1 Ter Nö O 7 
Trablus 0,4 Cenubi Afrika 0,3, 

1

Alaska 0:01
1

• ' 

Bu hesaba ı~re Monakoda bir klfiye 6 
11\etre, Cebelüttarıkta 300, Vatikanda 440, Mı· 
sırda 2294, Fansada 13,158 metre toprak isa· 
bet eder. Nüf~s~ aı meaıleketlerd.-n nıeseli 
Alaıkada ber kışıye isabet eden toprak ite 25 
kilometre murabbaıdı:-. 

• 

da etlence yerlerine giderek dansediyorduk. 
Günün birinde kacam işinden çıktı. Para kaza-

namaz. oldu. Tabiatile eğlence yerlerine gidip 
kurtlanmızı dökemedik. Kocamı günlerce bir 

düşüncedir aldı. Nihayet bir gece, elinde dolu 

bir tabanca ile karııma dikildi : " Haydi tek 

başına daoset 1,, dedi. ilk önce şaka yapıyor 
Hndım, güldü. Fakat işin ciddi ve alay edecek 

tarafı olmadıtını anlayınca, dermanım kesiln· 

ceye kadar bir balet artisti gibi dansettim ve 

ba ~nlerce devam etti. Yorulur gibi olduğum 
ve duraklAdıjım zaman tabanca ile ayakları· 

mın dıbine ateş ediyor ve beni korku ile ve 
daha bllyük bir hızla dansa devam ,.ttiriyor. 

Artık tahammül edecek halim kalmadı. Beni 

Yugoslavlar bir noktada bi:t
yük bir hızla mukabil ta&n'Ua 
geçmitler ve Almanları ric .. ate 
meobur bırakmı$lıırdır. Niş'in c~ 
nııbunda Yugoslavltır StQkutlue 
şehrini geri almıılardar. 

Kahire : 15 ( A~ A. ) - Qna 
şark lnıiliz hav:ı kuvvetleri karar .. 
fıihmın tebliği ; 

Balkanlarda Y onan harekit 
sahnelerindeki yollar tizeriode a.
lemekte ol:ın düşman kollann• 
karşı bombardıman tayyarelerimia 
bir çok hücumlar yamışlaidır. 
Tayyarelerimizin ekserisi hu kol~ 
lara taıu isabetler kayıt etaüılec· 
dir. Gör~e bölgıesinde avaiaı 
himayesinde dOtman bonıbardıman 
tayyareleri avcı tayya~lerimiz ta· 
rahndan önlenerek hirist tahr .. 
edilmiş ve diğer bazıları da hasara 
uğ~atılırıışhr. Avcılarımız Olemp 
dajlının şarkında bir <l'1jnıan tA)t
yaresi dahi\ dü.tünoüşlerdir. 

Atina lS (a.:ı) - Yonaa aıea 

mi tebliği~ 

Yunan cephelerinin heyett .,.. 
ınuıuiyeıi üzerinııle nonnat faaliyet 
k:ıydedilmiştir. 

.. Atina 15 (A.A} Bildirildifine 
gorc Almaıılar d:ıha e~ac; Yttnan 
~dafaa hathn:ı v:ırrramışlardır. 
B1r çok Alman tankı Man:ısbrdan
Florinaya gtden ovada çamııra bıt 
tıarak yerinde ltalmış vaz.iyettedir. 

lngiliz hava ku-vvetleri biP ann. 
tıkada Alman tahaşşütlerine çok 
büyük tahribat yapmıştır. 

Roma 15 (a. a.) - ltalyaa 
rAdyosu 9 unca ltaly:ın opdusanon
Arnavutluk ta Göriceyi Jreri :ıld .. 
tını bildirmektedir. 

Rl>ına 15 (a.a) - Draç .. ın Sırp 
kıtalan tarafından İH·al edıld'iino 
dair olan royter h•berini ~afant. 
ajAnn y,alanlamaktıdır. 

· Açlk T eşakklr 
Zevcim, se-vgiJi babam avuka• 

1lhami ~Nadir Dincel'in hutahit 
eenuında tedavisine kotan ve ihti
ıaaa gaa_.... it IJmetli doktorlarla 
vefah hasabile cenaze · merasimine 
iştirak etmek lütufkirhj-ında beti• 
nan bütünızevata, yazı ile Yererek 
tarziyede bulunao;.bilc.i&ıDle dost ve
yakınlanmıza ayrı ayrı teşekklire

teetsftrümüı mani oldatundan sa
yın raıetenlzle iblaftnı rica ed~ 
ri2. 

Merhum avukat lııi 
hami Nadir 1!>lacel 
~i Leman l)lae9l 

kızı Fikret 

f
a k .. rftlll9clikJeri muhakkaktı. Ko· 
ah tepe ...... ı· d .1• k" .. _ --en &' ecı• oyun-

bu dans çılğmındıan kurtarınız. Artık iıw'---~·~ gorllnllyorda. Çetenin ·gece· 
yın yaktıiı ateş pekila meydan· 

..._ idi. T•kip mOreqaioia neden 
..,.-:. . .-:..:.~ -~---.. 

ve ne diye derhal O...fflDI• are• , 



Alsaray ve Tan sinemalarında 
BU AKŞAM 

Canlı bir larih ... Yüksek bir aşk ... Heyecanlı bir mevzu 

Bu Güne Kadar Görüp işittiğiniz 
Türkçe Filimlerin En Azametlisi 

BEYAZ ESiRi 
HALİME 

TÜRKÇE SÖZLÜ BÜYÜK ŞARK FiLMi 

T A N D A 1 : ...... : 1 ALSARA YDA 1 
llivete.n ı f 11~11 i Germa.ine Rouer Ve 
lE 1 I{J lEIE!{ :.. .... : j JEAN SERVAIS 

r J\RJ\f)~ OJ J 1 ffj~Jslı fOllEi 1 

SAHRA Ki 1 
RANSIZCA SÖZLÜ 

GELECEK PROGRAM: 

BERİ ÇAVUŞ 
IURl< Ç.E SOZlU 

BUGON 

DAİMA ŞAHESERLER GÖSTERMEYi 
P-R EN S 1 P EDİNEN 

ASRI SİNEMA 
BUGÜN GÜNDÜZ MATINASINDAN İTİBAREN 
DÜNYA ŞAHESERLERİNiN BiRiNCiSi 

[ DİANNE DÜRBININ] Rekibesi 
JUDY GARLOND - MICKEL ROONEY 
LEUVİS STONE-SECİLİS PARKOR'un 

IBDAGERDESİ 

GENCLER SEVİŞİYORLAR 
1 

Aşk, Gençlik, Neşe, Eğlence, Zevk ı 

1 L A V E T E N : TÜRKÇE SOZLO 1 

TARZANIN iNTiKAMI 1 

Afrikanın balta girmemiş hakir ormanlarında binlerce 
vahşi hayvanlar içinde geçen bir aşk macerası. 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

Lorel Hardi Zafer Dönüşü 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Memleket Hastanesi BEVLiYE Mütehassısı 

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

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

Telefon : 183 

Bir Tashih 
Dünkü ııushamızda zayi 

sahadetname ilanında Ahmet 
Erbakan y6rine yanlışlıkla ah
met Eryakan yazılmıştır. 

D Ü Z E L T İ R İ Z. 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Kemal SATIR 

Basıldığı yer : [ B U G () N J 
Matbaası - Adana 

16 Nisan 1941 

• Avrupalıların Hergiin Kolipostal ile Uzak Memleketlerine Gönderdikleri 

'Türk Mamulatı 
ÇAPA MARKA, 

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 çorbalık hububat , sebze komprimeleri 
Nefaset ve lezzet hakımıııuan oldugu ladar ucu1lu\.. ve sür.aile 

haıırl'1.nabilmesi bakıınınd'n ela nyrıca şayam tavsiyedir. Memleketimi
zin yegane ıniistahrnr gıda kaynağı olan Çı\PAMARKA yeni ve roü· 
kemmel eserile mulfaklarımı2 içinde •ıami kolaylık imi.anını lemin etmiştir. 

Mercimek, Beıelye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze komprime· 
!erimizi memleketimizin her tarnfına şamil olmak üzere bakkallarımızdan 

2 ·~ Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

KURUŞA ALABiLİRSİNiZ 
Beşiktaş Çapamarkn - Kuruluş Tarihi: 1915. 

'- - t• : .\:. ' < ~ •' ~ • 

:·········ı····················~···················································:· : D ,,1 ,1 fi- 'J. 23 Nisan 941 U 1usa1 Egemenlik Bayramı Bilet- İ İLAN 
: iL::: A A 1..:1 leri geldi. H OROZOGLU Gişesine Uğrayarak Taliini· • .. -------------------111111 : zi deneyiniz. İ • • 

İyi bir bahçevan ve aşıcı-

Akkümülatörlü 

1941 MODEL 1 

MARCONi 
Ve •••••••••••• Gene 

Akkümülatörlü 

1941 M O D EL 1 

SPARTON · -
Radyolarının Satı' Yeri 

ADANA: Abidinpaşa Caddesinde 

Tahsin Salih Bosna 

Ticarethanesidir • 

T. ·ış BANKASI 
Küçük tasarruf hesaplerı 

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

4Şubat, 2Mayıs, T Aiustos,3lkinciteırin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 200o Liralık -=- 2000. Lira 
3 1000 - 3000. .. .. .. 
2 .. 750 .. 1500. .. 
4 .. 500 .. 2000 • - .. 
8 .. 250 .. 2000 . .. 

35 100 .. 3500 . .. 
80 " ~o .. 4000. .. 

300 " 
20 6000. .. .. 

TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal· 
nız para blriktlrmif ve faiz almıf1 olmaz, aynı 
zam nd• t lllnizl de denemlt olur•unuz. S77 

--·· 

desinde bisikletci Ra • 
simden arayınız. 

~~=~~~~~~~~~··ı.------------

8 U GÜN Matbaası lB 
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' Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

8 I• s 1~ K LE T alacagınızda .. az zamanda 2,000,00 
satmakla dunya 
rekorunu kıran 

:tJlJ\JAS l~C 
Markalı BI Si K LETLERI görünüz 

Ticarethanemize 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 

§m~~~~~~~~~~ 

Son Sistem 
Makinelerle 
Basılan güze_I 
lş(BUGÜN) 
Matbaasında 
Yapılabilir 

Taba ait işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırman .z menfaatiniz icab•dır, 

~ir Defa iş Yaptı
rırsanız anlarsınız 

Bu Akşam Alsaray ve Tan' da Beyaz Esire 


