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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE . . 
-----------------

Milli ŞEF, DUN TQRK HAVA KURUMU 
OKULUNDA TETKiKLERDE BULUNDU 
ICumhurreisi içten' sev 
-tezllhürlerile :alkış/an 

-\ M; 11 i f e fi m i z j n e n s 0 n ç e k i le n. re si m l e r i n de n 6 i r i 

Ankara 16 (a.a) - Reisicumhur ismet lnönü ifade buyurmuılardır. 
buırün öğ-leden önce Türk Hava kurumunu şereli~n: Portekizin geni An/carcı Elçia 
direrek okul te9islerini tetkik buyu~muşlardır. ~ıllı Ankara 16 (a.a) - Reiıictımhur ismet lıı6ıaıı 
ıefin kuruma geliı ve giditierinde pılot mektebı ta· buırün saat 16 da Çankayada Portekiz bllka..tlıılıı 
!ebeleri selamlamış ve kurum binası önünde toplan· Ankara elçi~ini kabul etmiştir. El,i relaic11mh.,. 

. mlf olan kalabalık bir halk kütlesi içten gelen sev· itlmatnamesini takdim eyleıniştir. Kabulde lı.arieije 
ıri tezahllrleriyle al\ıtlamışlardır. _ .. b b k ı N M 

Milli 1Cf, ayrılırken, Kurnm baı_kanına gor.duk~e: umumi ki.ti i üyü e çi uman eneaıenclı>tlıJ 
ri intizam ve . miilıemmeliyetten dolayı takdırlerını hazır balunmoştur. 

Solllim'da · 
. i?.d d.e t~l i 

muharebe 
Almanlar yeniden insan 
w zırhlı otomobil zayi 

• · tltlna ufratıldı 

ngilizl~r Dessie-
ye doğru 
ilerliyor 

·-=--· =-===============;=== 

Sof ya 
askeri 

ataşemiz 
Sofgcı 16 /a.a/ • Bal 

ıar ajcınsı 6ildirigor: 
Kral Boris dün ölle 

den sonra kendisine arzı 
veda eylegen Türk atafa 
milite,.i 6inbafı llter'i ka 
bul etmiftir. 

Yunanistanda 

Tahliye 
haberi 
uydurmadır 

lnlllz-Yunan mukave
met hattına tazyik 

a r t t ı 
.... bomll•rdlllNHI 
18net"elerl K8prU· 
ıu,. Mr 1Nak111 .r•P
ııa.r 
Loodra 16 ( A. A) - Sallhi· 

yettar membaalardan bildirilditlne 

göre, logl~. Yıuıao kuvvetleri 

Oliıııpos dapdıııı Görlce istika· 
aıdlııdıit .-ıt' ,.....,. ıloirO ıı.r. 
lfyeo bir hatb tutmaktadırlar. U· 
mamiyel Qzera Arııawtlnkta Yo· 
uaolılar reri çekilmekte ve lmpa· 
ratorl11k k11vvetlerile bu kuvvetle· 
:in •olanda lltiak peyda etmek· 
tedlr!ff. [)Qpıaaolo IMa bat iiawiııe 
tazyiki artmakta ve miittefik kil· 
abo .,...ı.avemetl va Yuaoiataaa 
yeni kıtalar ilıracı devam -k· 
tedir. 

Yoaaııiataaıo tehliye edilmek· 
te oldap lıaklııuda dllfmao m-· 
belarınclan çıkao baberlet fiddet· 
le reddedilmektedir. 

To6rak ve 6ardigadtl • Kahire 16 (a.a) - Britaaya 
Alaıan kıtaat topluluk a s k e r 1 hava kavvetleri omum 1 kararglhı 
larına ve motörlü nakli LI ..l.A!.,!f_!r:_ı~· !k~a~d~a~-'~· !k~i~:;A~11.:u:..:.•.:t.,:r_a:.:l,.:!1:..;;0;..;l;..ı __ ~"'.'"'--· nın tebliiiı 
,atına mühim hava taar 500 Mect'ıste kabu· ' Balkanlarda 14·1S Dİian gece-tesliın olan yer Mogadiıodao 
,a•ları yapıldı h'ld si donaamaya menıop tayyar.tar 

"' kilometre mesafede ve sa ı e 

( AA ) 1 T bulunan Ossiya mevkiidir. d"I k 1 Avlopya limanındaki ticaret vapıar 
· Kahire 16 • - ngı ız e 1 en anun ar !arına bllyllk aıuvaffakiyetle tetev· 

umumi karargahının tebliği: Trab· Kahire 16 [a. a.] - Britan· vllc edan bir hilcam yapaııılardır. 
lugarpda; Tobruk mıntakasındaki ya 'hava kuvvetleri umumi karargi· Ankara 16 {a.a) - ·eııyllk MU: 6 blo tonluk bir vaparla 7bintaahık 
vaziyette degiıiklik yoktur. Sollum hının tebliği: let Meclisi bugün toplanarak arzu llhi t • • be 
aııntakasında devriye kollarımmn Sirenaik'de: Dün Eliden Tob· hal encümeninin baltalık kararın~ mAyn7m;.:eeml:rW:ba.::m~~:.:: 
fiddetli faaliyeti düımanı yeniden 1 ruk ve Bardiya böı.eterinde Bri· amuml heyotde mllzakereain• daır 
inaan ve zırhlı otomobil zayiatına tanya ve Avustralya hava kuvvet· verilen takrir. hakkındaki aıazbata· tayyareleri Köprlllll ilzeri"\ •tır 
11tratmıştır. Bir miktar e•ir alın· teri, mütemadi faaliyetleri netice· bal -•·tir bir baskıR yaparak Vanlar nehri 
""•lır. . 1 1 klan yı mllzakere ve ka et- • . llıerinde bir köprüye tam 'ınL.tler 
--. H be • d it 1 '·rın ı.. . sinde dCiımao kıtaat top• il n· Mecliı L-·-dan ıoar• . rııaııaıD• k d ..., 

a ııstan a: a yan.. ~· da ve motörlü nllkliyatında çok ..,.. •.Y etmiılerdir. Köprll tahn'p • .ı·1ı 1 fd t ki b .. yük tabri· ıinde balanıın · Erziocaa yer •rtııı· '"" ıca yo a yap 1 arı u ınühim hasarlar ve dağınıklıklar lı llllfı lllllRakallt kesilmi•tir. 
bata raa.nen kıtalarımız şimalden k · !ısından urar görenler& yapılaca K -. 

•- yapmı•lardır. Düşman pe az ıs· 4 il [i Öprlllll p 1 1 cen11L Dess'ıe ye doI.ru mütema· • yardım ha.kkın<laki kamın11n ac • • • er epe vo 11 llıerinde 
"" 5 tirahat verilmiıtir. il motor! ki ' 

diyen ilerlemektedirler. Daha ce· Bomardıman tayyarelerimiz bü· maddesine bir fıkra \llveaiııe • 11 na iyat m11vaffaki7etle 
ıı11pta dll4manın takibine devam tün gün baskınlar yapmıı, avcı kanunun ikinci mü~orealııi yapr bombardıman edilerek bir çok nak· 
olunmaktadır. Esir edildig" i dah'a · h f t rak kabul etmi•tir. Buııdaıı ıoıır~ liye v&1ıta11 tahrip edilmlt •yangın • devriye tayyarelerimız er ırsat an . -. • ., __ ., lar .çıkarılaı .. tır. 
"."~e . bildirilmiş olan General San· isfifade edrek mitralyözle taarruz· devlet demiryolları 11m111111 ı.-- -. 
tıaıdau başka son bir kaç gün zar· da bulunmuşlardır. oin tetkilit ve vazifeıloe ait ~aııu I kalılre 16 'a.a) - Ortqark 
fında bir liva kum~ndanile 40 su· Avustralya avcıları Kapuzzo nno 32 nci maddeaiiıin' tadili halı· 1nflllı .llllı11mi kararrlbıoın teb-
llay ve ?OC ltalyan askeri eair al· üzrinde 4 tane "Yunkers 52,, Ön• kındaki kamın11n da birinci mllza· itlı 
dık. Ayrıca 1600 yerli askeride esir lemiş ve birini derhal düıürmüı· karaainl bitirmiftir. Meclis culD& y 
edilmiftir. · · b 11ııa11iatanda kıtalarımıı'ıimdl 

!erdir. .• cr[inil toplanacaktır. iltllo h bo d 1 
·. Londra . : 16 LA.A.J- Libyada Bunun üzerine dıger üç tayyare • cep • yıınca ~maıı a 

Bntanya kuvvetleri Kapuzzo ının- i.lellcele yere inmiy• çalıı~ıı fa. Denizden ve akar ... ,.. l•maaa &'•lmiıtir. 
takasında dilıman mevziine arka- kat inerken düıürülmüıl•rdır. ki ndan kanlan 
dan . muvaffakiyetle taarruz etmiş- Bu tayyareler yerde d• mitral- ta an · ÇI 
lerdır. Düşman arabaları boınbar- öz atoıile tamamile tahrip edil· -kumlar 
dıman edilmiı ve yakılmıştır . ~işlerdir. Düşman tı~yare~_eri dün Ankara 16 ( H11ıasi m11bablri· 

Ha~iatanda : Britanya keıif bah Pirei!iınanına pıke hucumun· De · d k 
müfrezeleri d"•man kuvvetlen'n'ı sa 1 l' h 'lliıden )· - nız en . ve a ar sıı ~ da bulunmuşlardır. nri 12 ava d k 1 lı lar 
dNa.fıtnnıl.ardır. Bu mıntakada ınav'ı b 1 d h f'f yatakların an çı an an . um • 

h kuvvetlerine ait ina ar a • 1 f k'I · ta ' 
k
! ne nnın ·~1. ıa~ilindeki istih- üzerindeki tuarru ıe "nın yın 
amlar ele ıreçırılmlftİr. hasar vuku bulmuştur. Avcılarıınız edilmesi için tq ocakları nizam·. 

Habeıiıta~dan geri kalan ltal- düşmanın 5 tane " Yünke• 88,, ini nameıinin birinci maddeıinin 111 

~ IOHll HABERLER 
• Booavanllll İlııalade S4SO 

toalıık bir loglllz kr11vuörll, bir 
denizaltı tarlıadaıı torplllanarak 
batınJmıttır. Krıapazör Vido 11nı· 
f111daııdır. lnrlliderla bu aı111ftan 
l O kruvazörleri mevcııdda. yan lıuvvetlerı yekdiğ-erinden te. düıürmüş ve başka tayyarelerde şekilde tefsirine liizllm görillınllflOrı 

daıenj' ayrı olarak Dellie, Gon· ağı hasara uğratılmııtır. Bunlar " Deniz, göl, nehir aibl lıer • $ovyel Ruıya, IOn Japoa • 
ar, · ımma mıntakalarına çekil· üslerine dönememiılerdir. Düşman oevi su altında bıılıınaa toprak!.,.· Sovyet uılqmumdao sonra da 
~edlr . . Gonda~da 8000 ltalİıan Yanyadaki hav• meydanına bir da Qstil.n.deki. \9praklar cribi •·· Çine 7ardımda davam edecJJ-i 
1 vvv yerlı; - Dessıe de 10 b' t ı'. s· 'kt h • - -.-
va 12 bi ı· ın a akın yapınııtır. ır mı ar asar ocakları nizamna11,1eai bükümloti· Çaa ·Kay· Ş.ke Bildirmittir. 
lı n, 0 yer ı; . Jiınınada ise 22 vardır . Maltada düıman tayyareleri 
in ltalyan, ~5 buı yerli ki , 14_15 nisan gecesi hücumda bu· ne tabidir • ., -. • Alıaan tebliiine röre, Al· 

"ı.n 40 bin ltalyan· 16 b' cem1•1• h B. u tefsire ırörii, Sil altındalıi mu -törize kuvvetleri Yqo.-
111 • ın yer lunm11ştıır. Deliler aıtaneıilıde · 
llaDJ~tadı~. hasar vardır. Bir hasta llhııilı ve 9 araıidilo ' · çıkarılan . , ır.,~ buııııt- . . lavyada Swayııo....ya 1 1ıadar U.. 

Brltanya kn~vetler!no son zu yaralanmıftı'r . idarelere alt · olacaktır.,_... . · . U,.....ı. tebrl --•ı.ııdV.• 

, . ... ·. 

bir ltalpn "1gganli J 
uıroılavya . ve 16 rllıı. evvel 

nıo artık bir a • • 1 A•kerr Yezlyel 1 S•rp aıkorlwl· 
kert a:ıağlııbiyete ----------~ nin hudııt karakol 
uğradığı lngil • A ı !arına taama. 
tere ve Yagoı· m a n ZllDl1 buııa Mbap 

lavya tarafından Ordusu olar•" ellet•· 
teslim odilmokte- maaiui baza mab 
dir.' bun110 birin· filler Balrarlataa 

el aebebl, Mihv• T h ı tarafından Yıape 
re mütemayil ır a a la~yaya kartı 
eakl relim içinde· harp Ulama dot 

~g:;;·t~,~ dOzlQğO- :W:1'!::kı.ıb 1~ 
roa11Da ..&nan ve ne inı·yor 1Mktedirler. 
macldeteo hazır. Y 11sotlaYJ• 
..._..uıc1.,. wuı.. •tr-ıt 

liüacl HMp, Al...,. .... lalr- o•••kla ıı-w 
lıOlıe..t darbe- ....... J,.,uu .. Ya- ............. -
alııi millNkip Y•• ...,. /caf10dlerbd "' kadıiereb•a-le 
roala\I ve in • .. ... 
giliı erklaıhar • 6irlndera aguwaalc 1911':_tlıd Sw 
biyeler! araaı•d• ltede/intlMllr · :... vsk~de 
.... ., ... •liulle· y si Ü1llİU aaMlleri 
reler lıltıııedn uıo avya as- nln lıtllltıaa .... 
Alıuo turnızu· ,. 1 be 
DllD relıııif oı- kerı ma.X. u ıye- raıaati...,.._.., 
••ılır. • k .ı el ·•-

Gerek mad· t M dı · mu 8 u «• ua• 
dl, gwek ......... e u •• a r~ı lorilt~reola 
vl bakımdaA Yu· Al_,.flİ, llfll'H fit• " e Amenkaıım 
l'...ı.vlar lıazır • le l l •• '·- zaferine batlaaıq 
bbızdılar. Ordu ,... ,.,., il • ••-- b11 l11D m ak ta dır· 
ve ı..lk 26 Mart · flellMI Balıaritırcı laf. 
i n lı ı ~ b ı n d • o IHHhctllurılf / in gll iz ler IA 
"'°'• hazırlan • _ R A D y O _ burlln daha çok 
-t· bqladı . aa. . ...__,, t erdllc 
Bo lakıllphn - •-' _..._ lwi c.J..v Ubo 
10 ron reçer geçmez Almanya ya, bııodao daha fazla obeaiııııi-
Yııgo.tavyaııın .,. ha- aokt.. yet atfettikleri nvq da Atlan. 
ııodaiİ taarrıwı ıririıtL Oo l'iln• tik'deki : mOcadele.dir. lnıılli&ler 
lülı hazırlık kili relmedi. Y 11• bilhasn bu aon11nc11 milcadelecle 
goalav başvekili ve bat k11aao- keııdllerini kuvve"tli rörmekte· 
daııı general Simoviç'iıı beyana. dirler. Almanyanın tarka dotnı 
tına bakılacak ol11rn Y11roılav· yayılmuı. lnrilteraye taarru 
lar zaten bu neticeyi bekleıı:ek. edeaıiyecejiııe delil nydmaktacbr 
leydiler. General bu beyanatın· • Balkanlardaki banklta , .. 
da " Biz müttefiklerimiz olan liııceı Vnl'oalavyadaki banklt 
lnrlliı ve Y11oaalıların llzeriııdeıı hakkında biç bir tı,ber alıca••· 
tazyiki bafiftetaek içlıı harp et· ll!lftır. Her iki taraf da ,....ı 
tik.,, diyordıı. teblit D..,et-mlflerJlr. 

Y 11toalavyuııı matlOblyeti Şimali Y 11ııanla~ lçlııde ba· 
llzerine -ı.ıı.tııı m11htelif kı· l11Dao Alman orduıı, ileri ııırııl· 
ıuaları AJ.u, ltalyu, Macar •Ot zail aıllUafik k11vvetlerl r• 
ordııları tarahııa11 lfral edilmlt rlye atarak ilar1-if, sol -"· 
bal11aayor. Galip davı.tler ıırtık talı! kıt'alar aabilde lıahuıao Ka• 
Y11roalavyadu biç balıfftıae· tarlıaa kaHh11101 itral ellllİftlr. 
mektedirlar. Yasoalavya lami ta. Orta Y11naııiatan ar11illoı nlifıı· 
rlhe karıfaıtbr • Almu, ltalyaıı za çallf&ll AlmaD k11vvetlarl Ko-
" Macar teblıtlerl daima "Sırp zaaa Kllaara SiyMieta ..WI· 
ukerlerl,, diye lıon111•yor. Yeni I--'-~ .• ı:.d 
H d 1 . . ı... "--" ,.._ vanıı..- ır. 

ırvat ev etınıo -tına, ....,.,.. Almeolarıa Sellallı körfezi 
yada Kral Aleknodrı katledeıı •• Lm ı. ... __ tlıık h-.1-.ı.. • 
t-.llıl• 'I ı..:ı-:. • _,, nruaft - ara 

- 'fCI er retu.._tır. .ı .... LJU....a- L. t bir ım- -.- c:eau- evec-
• Alıauıya ve ltalya ayn cllb edecekleri aıılaphyor. 

Hırvat devleti lııırarlarkaıı, Ma· k 
carlar da Buat'ı lfral •tmlfler· reael lııırıaayı, Britaııya avvat· 
dlr. Dalsa doj-nıaıı Al•eolar, !eriyle Yıınuı k11vvatı.riol ayr 
ısa .. ı'ı harbe j'irmelwl lçlD Ma· ...S.. bedeflDl takip atmekt..ıır. 
carlar& v-lflardir. Alman ord- K-'aıa 

Alıaan itrallae reçen Mak.. 90 kilometre CMlllıııııdıı Tırbala 
cloaya hakkıada na11l muamele dllzllliüne iıııaektedlr. Baray• 
yapılacatı belli detiWlr. Aacak iodikleri takdirde •Gtteflk orda· 
lıldlıelerio inklfaf tanıodu uı· larııı vaziyeti tebllkall bir da• 
ııldıtıııa rare Almanlar Malı• rıı- glnaif olacaktır. 811 orılıt-
donyayı, harbe rlrıaek .. rtlyle, larıa lkiııci bir lıatt• çekilelıileeeld 
Bıılrarlar• bırak-ta razı ola• ri ıllphelidir. Y11oaıı bqkam•=dea· 
c:aklardır. lıtınıu, bu vaziyeti nazarı itibara 

BıılpriataDın '(11roalavya ile elarak ord11111H btıııa j'6'e tar• 
ıl ul •llAuebetı.rioi keamealııl t' · ola -ıs@~· 

BULGARiSTAN 
Yuınlivrı ile dipl_.tilc ............. ...., 

ır..- o,. .. ,,.ı ı 
y.,.;.Ha~I ............ ,~··· ···•· ~ .. er .... o~ 
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FİKIRLER---

S<iğ Duyumuz 
Kuvvetlidir .. 

insanlarda hayvanlar gibi etten selim] den mahrumluktur.; iyi dü· 
ve lıemikter. yapılma canlı mah- şünmcmek de, m&ntıkı bozuk ot-

laklar ı;ıldukları halde, duyguları maktan ileriye ielir. Sai duyusu 
düşünme kııbiliyetleri itibariyle on- sağlam olan milletler, iyi düşünme 
!ardan büsbütün ayrılırlar. insana hassasını da ıayıp etmezler. 
( eşrefi mahlu~at ) denmesinin se. Bugünkü harp, sağ duyudan 
bebi de bu duyğu ve düşünce ka. mahrum milletleri kolayca eziyor. 
biliyetlerine sahip olmasıdır. Onlar sağ duyu gibi mantıki düşiln· 

Bununla be- V AZAN ceden de mahru 
raber insanlar he1 1 1 mdurlar. Onlara 

vak~t. iyi duymaz Kazım Nami Duru pire deve, lepe, 
ve ıyı dnşunmez. • dai görü.nür.Öy 

ler. Hele lerdleri, kendi içlerine le bir uman gelir ki gölgelerinden 
çekilerek münteşir bir hayat yaşa· bil~ korkmata başlarlar. Bu türlü 
maktan kalmış olan toplulukl;nda milletler, zaif uzuviyetler gibi, bu· 

· iyi duyma ve iyi düşünme yok gi· laşık hıutalıklara dayanamazlar. 
bldir. Salim cemiyetler, ruhlarını Korku da bir nevi bulaşan ruh 
ferdlerine neırederler; o cemiyet- hastalığ'ı<hr. ·· 
!erin duyğu0 düşünceleri de silim Sağ duyu kaybolunca, insan 
olduğu için ferdlerindeki duyğu, ne garibeler yaratır, Memeden ·he-
dilşilnce ile iyidir. nüz kesilmiş çocuk ribidirler; tat· 

iyi duymamak, sat doyu {akli lıyı •iızlarına almadıkça, acıdAn 

·. 

~J· 
c- ~ ., e rlği 

Yazan 
Canerij-lnin 

meraklıları onu 

tefrik edemezler. 
Bu sözlerimin doğruluğunu an 

lıuııak için ll>ılhtelif milletlerin rad 
yo emisyonlarını dinlemek kiifidir. 
Radyo var ki panlk yapıyor; radyo 
var ki kuvvet dağıtıyor; radyo var
ki böbürleniyor, pireyi deve yapı
yor; radyo varki milli ıeciyenin 
sadık bir ifadesidir. 

G. A. 
tuza batırıp ye· Radyolar .;ıldatıyor, radyolar 
mesini severler. kızdırıyor radyolar sinir harbi ya. 

'------·' Bunun sebebini pıyor. Hoporlörün önüne dikilen 
bilmem, biç düşündünüz mü? Hiç halk, bu bağıran seslerden hangi. 
bir yemiş tuza batırılm4dığı halde ıine inanacaj'ını bilemiyor. Böyle 
yalnız caneriii tuza tahammül eder. karma karışık sözler dinleyen ku-
blr taraftan ·caneriii yilıde 15 gram laiın sahibi 'nasıl olmalıdır ki duy 
ıeker verir, tatlıdır. Bir taraftan doklarından fi çok doj'ru bir ne· 
da tuz ister. Neden? tice çıkarabilsin? l~te :.ağ duyu 

Hunun sebebi şudur: Bizim ik- ile mantıkda özlü görünen nok· 
limimiıde yetişe~ yemişlerin" b.ep- ta budur. 

. Biz Türkler asırlardır ve asfr· ıinde sodyom ve klor, ikisi birden 
bulunduğu halde yalnız. caneriğinde l.rdanberi feleğin kerem ve sırla· 
klor pekaı, kimyacıların dedikleri rını rörmüş bir milletiz, Halkımı·· 
ribi eser halinde bulunuyor. zın S.<i duyusu o kadar aydınlık· 

Sodyom varsa da klorla birle· tır ki her ~öze· kolay kolay aldan. 

şemediğinden tuz olama"- Helva· maz.Türk halkına bakınız:• Bir Yu-
ya tuz katılmazsa da tabiat yemiş· nan erinin ezilmesini bile istemiyor; 
(erin hepsine hem tatlı hem tuzlu çünkü Yonan eri, onun nazarında 
katar, verdiği zevk d~. ondan gelir. yaşamağa layık bir kahramandrr. · 
Yalnıı can eriği tatlı ve tuzsuz ol· Türkün, dünkü can düşmanına , 
d11tundan tabiatın eksik bıraktıtı karşı bu gi!nlııil alicenap .karde,ı 

• tuzu onun me;ak!ıları tamam eder- duyrusu, ancak keııdine mal:ı~usturı 
ler ... Can eriğiode, bu kl.o.rdan ba$· b&fka millet lede bu ha•saya kolııy. 

1 'kolay rastlıyamazsınıı. -y ıınanlıJarı, · ., ,., .. k& madenlerin hepsi vardır. yod 
;,, ,madeni yüıde 0.0017 miligram düşmanları bile'tııl<dir ediyor. ôtiş" 

.: • ol~utundaıı, Tifoit ruddesinin· ··tyl manın düşm~nma rahmet okomıya·· 
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lHIVIAL 
Milli piyangoya iştirak 

etmemeni'! hem gaf
let, hem alakasızlık __ cepheleri 
vardır. Şu sebeble ki az bir pa· 
ra ile bir servet avantajını ka
çırmak gaflet; Milli müdafaaya 
bu suretle az çok yardım.da 
bulunmanıak da alakasızlık sa· 
yılabilir. Vatandaşların Milli pi
yango_ya gösterdiği ilgi, daha 
fazla bu yönden ele alınmalıdır. 

Vakıa umumi menfaatle 
özel kazancı Milli piyango ka
dar mezceden başka müessese -

~ yÖk gibidir. 
1 Ancak halkın bu candan 

~ 
alakasına k.arşı piyango idare· 
sinin de bir takım vecibeleri 
olmak iktiza eder. Bu vecibe· 
lerl topyel..Qn "lnti.zam,, kelime-
siyle ifade mUıııkündürı , ... 

Tertipte' intizaın, çeklişte 
· intizam, tediyatta intiıaın gibi ... 

Tertip muntazam mıdır; bu 
bir ihtisas işi olduğu cihetle 
bugilnkü tertiplere selAbiyetsiz 
bir şekilde itira~ edilemez, Çeki· 
lişte de intizam vardır. Fakat 
bazı küçük ihmaller ve 1mhaller 
tediyattaki intizamı aksatıyor . 

Bu ıatırlar ayın 16 sında 
yazılıyor; siz 17 sinde okuyır· 
puz. Son çekiliş Nisanın yedi
sinde, yani 10 ıün evvel ya-

, pılmıştır. Fakat selahiyeltar mü
esseseye hiila resmi listeler 
gelmediği için tediyat imkanı 
bulunamamıştır. &ilki de bir 
meoiuruiı alakasızlığı yüzünden 
doğan ·bu hale, piyanro idareşi, 
kat'iyen röz yummamalıdır. 

"Ac.elesi ne efendim; birkaç 
gün sonra .al'1nlar,. diyemeyiz. 
Piyango çekilir çekilmez liste· 
ler o gece basılmali ve derhal 

< postaya verilerek Turkiyenin 
i clOrt tarafına yayılmalıdır. Otuz 

günde bir defa yirmidört saat· 
lık faaliyet için hiç kimsenin 
burun kıvırı;nağa bakkı olamaz ... 

Milli piyango idaresiyle 
alikamu, Mmı müdafaa ile '1kl 
i!~ıbatınd_an doğuyor. Gönül 
_ister .ki bilaistisna her vatlndaş 

. her. çeki)işte bir bilet almak 
suretiyle. hem memlekete, hem 
.k.endisine hizmet etsini fakat 
yine gönül ister ki milli piyan. 
to ·idaresi, taaaa birinci ırOnün· I 
d'enberi ancık TOrk matbuatı-· 

Milli hakimiyet ve çocuk 
bayramı nasıl kutlanacak 

Yapağı 
fiyatları 

Ticaret vekAleti ta
rafından vilAyetimize 
tebliğ edildi Seyhan çocuk esirgeme kurumu bir 

p oğram hazırladı Ticaret vekaleti fiyat müra· 
kabe müdürlüğü, mürakabe ko
misyon reisliğinin yapağı fiyatleri 
üzerinde almış oldujıı aşağidaki 

kararı vilayetimize tebliğ ctmi~tir: 

23 Nisan Milli hakimiyet ve ı 
çocuk bayramı kutlama ·töreni bu 
yıl Atatürk parkı önünde yapıla
caktır. Seyhan çocuk esirgeme ku
rumu tarafından 23 nisan çarşamba 
günü Y"pılacak ·merasimin ve ço· 
cuk baltasının proğramı •hazırlan
mıştır. 

Bu proğrama göre, 23 nisan 
çarş•IJ!.~a günü saat 8,30 da okul
lardan ayrılacak talebelerden mü· 
rekkep bir heyet.kız lisesi civarın 
daki çocuk esirgeme kurumu mer
ke2:inde toplanacak ve kurum ta
rafından hazırlanan çelengi alarak 
bando ile saat kulesi, belediye ö
nü ve asfalt caddeyi takiben Ata
türk parkına 1 gidecektir. Çelenk 
aıiita konduktan sonra park öniin· 
deki merasim yerinde hazır 1:-ulun." 
caklardır. 

Saat 9,30 da Atatürk parkı· 

nın karşısında butün talebe, halk 
ve ;memurlar krokiye göre yer 
almış bulunacak ve bandonun ça· 
lacaırı istiklal marşile ·.törene baş· 
!anacaktır. 

istiklal marşından sonra ç.,cuk 
Esirgeme kurumu adına kısa bir 
hitabe yapılacak ve iki talebe la· 
rafından şiirler okunacaktır. 

Bandonun çalacaiı Onuncu 
yıl marşiyle tören bitecelc ve ge· 
çit resmi başlıyacaktır. Geçit Ma· 

·arif müdürlüiünün tertip ettiği sı· 

ra ve krokiye göre yapılacak ve 
emniyet müdürlüiünce nizam ve 
intizam temin edilecektir. 

Geçidi bitiren talebeler dört· 
yol ağzından okullarına gidecekler· 
dir. Okullarında bu çocuklara be
lediye tarafından şeker dağıtılacak
tır. 

25. Nisan. Milli hakimiyet bay
ramı şerefine resmi ve hususi bü
tün binalar gündü> bayraklarla süs
lenecek ve gece ışıklandırılacak

lardır. Sokaklara vecizeli ali1lcr 
asılacak ve Kurumca vecizeli ka· 
ğıtlar dagıtılacaktır. 

Bu gece halkevinde hMn•i hir 
kutlama töreni yapılacak ve ~ünün 
ehemmiyeti tebarii1 ettirile .. ektir. 

1 - :.19 sayılı koordinasyon 
kararının birinci maddesile veril· 
miş olan s.1lalıiyete islinnden ikti
sad vekaleti ile müştereken mem• 
leket d>hilindeki işlenmemiş ya
pağının 41·42 •ene•İ mahsul mev· 
simi devamınca azaıııi fiıatları 
lesbit edilmiştir. 

2 - Bursa ve lst•ııbulıla çu· 
valsız ve kilo başına kuruş olarak 
fiyatları ~unlardır: 

Bnrsada: Merinos kirli 170, 
yarım Kan kirli 150 ve merinos 
knııı 130 kuruştur. 

l•tanbulda: Trakya malları 81, 
tip Trakya harmanına ırirebilecek 
ınen'telerden Bursa, Bandırma, 
Balıkesir \"e havalisô 75, İzmir 73, 
Aydın 73. Anarlulu ince 72, Ana
dolu kabı 68, Şdfk ince 73, Şark 
kaba 63, Erzurum kızıl 75 dir. 

24. Nisan. 1941 Perşembe gü. 
nü saat 10 da. A .. ri, Alsaray Vf" 

Tan sineıualarınd.:ı çocuklara para· 
sız film gösterilecektir. Bu gün sa
at 18 de lınlkevi saloııanda Çocul. 
Esirgeıne kurumu tarafından bir 
yaşından beş yaşına kadar çocıık
lar arasında gürbüz çocuk müsaba· 
kası }•pılacak ve kazananlara mü-
na•İp hediyeler verilecektir. l""·s-·ı·.--.d-k--Ç--l ·.-k-.--.,-1 -~...J 

2:i. Nisan. 1941 cuma günü l IVrl e 1 e fı CI ÇI t igi 
çocuklar ,ıyun yerinde eğlenecek· Ankara - Çeltikci çiftliği 
!erdir. taksit bedeli bakiyesi olarak göç· 

26. Nison. 1941 c·umartesi gü- menlerden aranılan paranın kaydı-
nü saat 18 de lıalkevi salonunda nın terkinile birinci taksit bedeli. 
Çocuk esirgeme kurumu tarafından ni11 sureti mahsubuna ve çiftliğin 
bir çocuk balosu verilecektir. Ba· tekrar köylüy~ satılmasına dair 
lo parasız ve çocuklara mahsustur. hükOaıet Meclise bir kanun projesi 
Çocuklar velileri veya öğretmenle· göndermiştir. 

Lii} iha ••asların•· göre göç
ri ile geleceklerdir. 

m•ıılerc satılmış olan Silivrideki 
27.28.29. Nisan. 1941 günleri Çeltikci çiftliği tak•it bedeli baki-

okullarda mu··samere,· oyun ve ea· 
0 yesi olarak aranılan. para ile faiz 

lenceler tertip edilecektir. 
ve ma.,alının kayıdları terkin olu· 

lzmir Gümrüğünde Yangın 
nacaktır. Birinci taksit olarak Va
kıflar Umum Mudürliiğünce tahsil 
edilmiş olan 10 bin lira bu güne 
kadar olan e'ri misline mabsub 
olunacaktır. MezkOr çlltliti on sene 
müddetle ve tesbit dairesinde ol
mak üzere arttırmaya! konulmak
sızın içindeki köylülere muhammen 
bedelile satmaya Vakıflar Umum 
Müdürlüğü mezun olacaktır. 

eden ateş, çatmnı tamawile yak
mıştır. 

lnhisarJar idaresinin kimyııha. 
nesinde muhtelif tüccara ait 

lngiliz Büyük Elçisi bir 
konferans verdi 

ifllyerek ulıibiı;ıi. beslemesine ya· ~ağı malOm oldutiı~a gİ:ire, .Yunan:. 
,. .• , rar. Bu bakımdan can. eriği lüraz· lılar, g~stetUen bu lakdiri"ii; .· iste-

. , !A. b~men nomeo omur öpüşerek, miyerek yapılsa bile, yeriiİde bir 

.. nın yilksek himmet ve gayre· 
tiyle balkın hamiyetli yüreğine 
"nakşedilen bu hayırlı iti, böyle 
ihmalkar hareketlerle, zedele· 
me•in. Diln bir bilet •atıcısı 

lzmir 14 - Bu gece, gümrük 1 
antrepolarının bir kısmında bulu- 1 
nan inhisarlar idaresinin kimyaha· 
nesinde yanırın çıkmıştır. Ate.ş bir· 
denbire büyümüş, alevler kimya· 
hanenin her tarafını silratle .ar
iıııştır. itfaiye derhal yetişmiş ve 
fevkalade ıayret göstererek yan
gının daha fazla ıeniılemesine ve 
antrepolarla asıl rümrük binasını 
sarmasına mini olmuıtur. Bu su
retle antrepolardaki eşyalar kurta
rı!mışhr. Fakat kimyabane tama· 
mıle yanmıştır. Buradan yandaki 
metrOk evrak depoJuna sirayet 

iştiol edici maddeler bulunmokta 

idi. itfaiye erleri canlarını feda 
edercesine çalışarak bu maddeleri 
dışarı çıkarmışlar ve bu sayede 

iştialin önü alınmll olduğundan 
yangın kimynhaneyi .aşamamıştır. 

Böyle olmasaydı bütün gümrük 
binası tamamile yanabilirdi. 

Yangının sebebi henüz anlaşı· 
lamamıjhr. Tahkikat yapılıyor 

Ankara 16 [ Husu•i Muhabiri
mizden ] lııgilter~nin Ankara 
büyük elçisi bug.ün Si)'&sal Bifriler 
okulunda " Britanya camiasının 
esasi teşkilat hukukuna ve teki· 
mülüne dair ,. bir konferan ver· 
miştir. 

, . , kibar kaysıya " na sana. burun ,, takdir olduiunda ~.öplİe yoktur. . 

d• b'I" · · · Yunanlılara kardeş diyen T_ .ürk 
~i·• ıye ı ır. · 1 · ,.. · b '"'I milleti, oıiaa gördilıı il- u le"Vırn İi·' ·· 

__ ,;., .·'f • "elik madeni yüzde 0.40 .. mi).i~ d ı b rl ... d' •«-...- e iğe: aşkır tli a yır tak ır · ıauF 
· , • ._ ll~<ltn! n;,petinde, onun· Yaı>ıtıda bulamiyör:"Ona ''seni beyeniyorum, 

. ~ Listelerin ·gelmeyişi 23 
· Ni,~"ri" biletlerfn~ tesir etti. 

Temyizin bozma 
kararları 

ı Kadirlide bir yurttaşımızın 
1 vatanseverliği 

oanganez madeni de · 0,11 · ıııili· al erini.,' domiyor~ : sadece ''.~ar<\e• 
.. ·ıtr.sm olılugnnden ikisi birdM ·ka·- · '.·tim,. diye hitabediyor.· işte insani, 

ııın · ·kırıııızı kürecikleriıwı hiz.m~t" ııluvvücen;ıbın. eıı. y.ü)<sek derecesi 
ederler... Can eriti · yazdıı 2ŞO· · bu.d.ıır. . 
miligram potasyôm -madenile, et. Tiir.ke ''aldanma,, demeğ"e lü-
lerin dolgunluğuna,. 9 - ·milirn.m zum yok. Ô, Çpktan beri yüce• bir 

. ıııağnezyom m&denile .le. iıeaiçterltı. • faıikaya sahiptir; doğruyu-. yalan, 

DiyÖrdu.: Bu hale kim rıza 
gösterir?. 

'Milli piyango idaresinden 
- muhakkak k; mevzii olan -
bu· h_ale bir daha intizar etmi· 

· }roriı1 ... 

* * * ' • o 

Kadirli (Huousi) Kazamızın 

Kara Bacak köyünden "Abdullah 
oğlu Hacı Abdullah Demiray ordu· 
muza. ta~riben 800 lira kıymetin· 
de bır çılt at, bir çift koşum ve 
hiç kullanılmamış yep yeni bir ara· 

.ibtiyarlamaıııasımı yarar... F<ıSforu daiı ça~Çabiık farked.er. Aldanmiyo-
.. . ........ "" • - .... .... ... o 

Ankara - Maliye Vekıileti 
alakadarlara gönderdiği bir tamim· 

de, bir vergi dolıı.yısile temyiz ko· 
misyonunun bozma kararları üzeri· 

ne mahalli itiraz komisyonlarınca 

verilen ısrar kararlarının taraflarca 
itiraz edilmedikçe temyize gönde· , 
rilmemesi icap ettiğini bildirmiştir. · 

ba hediye etmiştir. Bu hamiyetli 
yurddaşımız ötedenberi bayır ce· 
miyetlerine ve hayır işlerine en bü 

yük ve en yüksek yardımlarile ta· 
nınmıştır. Geçen sene Kadirli Cey· 
han yolu üzerindeki, yağmurlu ve 
çamurlu havalarda geçilmez bil hıil 
alan derelerden birinin üzerine 
sırf insani ve yüksek duygularla 
birde köprü yaptırmış ve halkr 
mızın büyük bir ihtiyacını karşı· 

. - ' . • .. }Ş, kireci 14, ikisinin araşı_nda!<i !:"} v_e a.l~n,~iyac~iız. 

.. ". .• u:Uepetde 0.78 olduiundan .lıu .iki r;==;:;====::=======:;::================================================== .. 
lamıştır . 

maılenden istifade· nispeti hatırı - ' ' 

., .. ' , .... zqrad• sayılacak dereced,e.di.r ... ,. , . ROMAN: 6 . K A L D IR 1 M L A R 1 N K o K u s u 
, Yüzde 0.09 bakır ve yüzde .10,0~ _ 

4inko ile de nesiçl~rin tenelfüs!l~e YAZAN .• R E 

' . 

yarat. Yüzde _9 miligram kükürt!~ eşaf niS 
cl!Çe giiıellik verir. · · · · · 

Vitaminhori bılkımınd.1n ·da' ' · •· · Uzun boylu polis, elleri arkasında, 
Cıln eriil pek laydah bir yea;;ştir.' kundur.al.ırını ·OttQren bir şiddetle,· geniş 
Yüzde 1500 den 2500 ölçüye ka- · adımlar atar-rk geriden geliyor ve hep o 
dar A vitamiııi, 40 iilçü Al <lita- kııgın. sHHe '!öyleniyordu : 

• ıolni, 66 iıl,il .a2 vitamini; 1 O -'- ·Ne· kopuk insanfarsınız be ı... Şu·-
ınlliıraµı da C vita~ini... Bı!iılar· rada yatmak yasak.. Bunu yüz .kere söy. · 
dan dolayı çocukların can eriilni ledik.: "Amma, ldkırdı anlıyan nerede?I 
9ok _sevmeleri pek haklıdır.·· · · Yiiz kere değil, ·"bin ker~ ... .delil, milyon 

1Vlai:lenlerinin neticesi olan al· kere soyle... Dört ayaklı. hayv~n tizden 
kolenllfi de 6,14 obpette önoıııli · , daha iyi lif anlar bol.. Ulan ananız yok 
bir derecededir;.. , ·· ·mU'? .. ·Babanız yok mu? .. Eviniz yok mu?. 

Can erl(inib· • zaten hiçbi~ \18 . ·Ananız olacel< ··karılar çalı dibind'· mı 
kit gözden kaçızıamıı olan, • lıi_r . dururdu sizi?.. · 

·· baa•ası da yüzde S nispetina!ı. sel· Hikmet bili taıkındı. Bu memur ne 
IDloııı bulnnaıatıdır. Bununla eaki biçim adamdfl Anası olsa, babası Ôlaa, 
ıaman lıekimlerindeo birinin ·dedi· _ e'(i olaa oroda yatar mıydı? Şimdi açaba 
il ırlbi "zorla d-til tabiata uyarak . ncroye rötiir.üyordıı? Belki sıcak bir oda •. ' 
Jiııet vorııı•t• yarar. B ı b 

Bu bauasından dolayı can ya... elki yab pcak ir karyola gös.tere-
oriti bir vakit ilıtiyarlıtın ve yor: cekti. Belki öniine bir kbo sıcak çorba 
ırunluğun ~etirdifi ·buruşuklukları koyacaktı. Evet, muhakkaiı öyle'. 'Yoks,a 
tidermek vo gençlcııuek için fay• ıokaraların üzerinden kaldırmaja neye 
dalı bir il~ç diye tanınm•ıtı: lazam görsün ?I ' . . 

Ancak linet veren her 7ey ri· Hikmek bayıınlık reçiriyorıl11ı .s~~ak 
bi can eriği de llnetteo sonra az bir oda_ Bir yatak.. Deliksiz bir uyku ... 
çok pekliğe seb.op olur. onun için Cana det•cek ~ir çorba ... Ne ali 1 
can eritini seversiniz, çok yeme- Mengene "kadar kuvvetli ·parmakları, 
ıııek daha. ihtiyatlı olur. K'ıı ıı a .kulak kılurJ.a&İını koparır· 'ribi buruyor .. . 
karıştıktan sonra alkalen olmak • Tokad,ını, kapı .vurur gibi şaklatıyor .. . 
la \ıeraber çokça· yenildiği \.akit Amma, onun ·iyiliği için... Hayır, hayır .. . 
atza ekşi reldiiinden tiişleri k!'-~ · • losaf•ız .bir insan, z~lim ·bir insan değil 
maştırır. Midenin hazmını da ko· bu memur... Hikmet yavaş yavaş !evin· 

· laylaştırmai. mete, · keıidini döven adaıiıi -s~mete 

başlıyordu.. 

Yolan bir yerinde, böiril ye11iden 
sancıdı; durdn. Yürüyemedi. Nefes ııla· 
madı. Memur, koca kunduralarının topuk· 
larile, baldırlarına bir tekme savurdu . 
Hikmet haykırdı. 

- Ôlilyorum 1 
. .Polis gürledi : 
- Nasıl ?.. !ôbe mi ?. Haa ?-

Töbe de... . 
- Töbe... Yü• bin kere töbe, 

ağabey ... 
- Hih hih hih~· Helı heh heh ... 
Gaİatasaray ırıerkezine yakla,mışlar· 

dı. iri polis, yaka•ınd•n çekerek. dur· 
>dur,t,tu. Sutatını •uratına yapıştırdı. Gözle· 
ri~i gözlerine dikti. YilıilnG ne korkunç 
bir şekle sokuyordu bu adam 1 .. 

- Bana bak... Serseriliğin lüzumu 
yok... Seni bırakacağım... Amma, tek 
dur. .. Bir dnha orada görürde " nezaret· 
hane., ye tıkmazsaııı yuf olsun ervahıma ... 
Haydi şimdi arşl.. 

Arş 1.. Hikmet sukutu hayale uğradı. 
Sıcak oda, yatak, çorba, hepsi gözlerinin 
önünde bir kere daha feçit resmi yap
tılar; silindiler. 

Sallanarak yürüdü. Memurun bir la
fına zihni fazla takılmıştı : 

" - Bir daha orada görür de neza. 
rethaneye tıkmazsam yuf olsun ervahıma( 

Nezarethane l Bu nasıl yer? Sıcak 

bir oda mı? Yatağı var mı? Çorba veri· 
yorlar mı? .. Bir oda, bir çatı altı, ısıtıl
mamış da olsa 'kaldırımdan bin kat iyidir. 
Tahta bir döşemeyle demir ıskaraları 

mukayese ise akılsız bir adamın harcıdır. 
Çorbaya geline... ha olmuş ha olmamış, 

ne çıkar l lskaraların üzerinde çorba mı 
içiyor? O, açlığa idmanlandı . 

Kafasıo1 · Sallıyarak düşündü : 
- Ala.. Şimdi arkadan döner, ıska

ralara uzanırım.. Dayak mayak yerim ... 
Yerim aıoma, kafamı da bir çatı altına 
sokmuş olurum... Yaşasın nezarethane 1 

Kapkara göie baktı. Hila sulu sep. 
ken kar.- Ne de haşlıyordu l fstemiye 
istemiye fillliyordu. Dermansız bacakla. 
rile Tepebaşmdan dolaştı. Beyoğlu bele· 
diyesinin yanındaki merdivenli sokaktnn 
tünel başına çıktı. 

Bıraktığı ytr boştu. ikinci ,.karada 
bir serseri 11yuklıyordu. 

Demir parmaklıklara bu sefer yüzü· 
koyun uzandı. Suratı buz kesmişti. Ne
zareı:lıane hülyasile uyudu. 

••• 
Kaldırımda öten kunduralar, hosta 

beyninin içinde döne döne, acıtan, ıonk
latan bir şiddetle vınladı. Bu, mutlak, 
elleri arkasında, geniş adımlar atan po
lisin ayak sesleri olacaktı. Gerçekten, 
biraz sonra, kulaiının kıkırda~ı buruldu, 
memesi koparıldı. 

- Ulan gene mi sensin ? 
- . . . . . . .. ,. 
- Burada yatmanın yasak. olduiunu 

daha demincek ·söyleyen ben değil mi• 
yim be? 

- Türkçe bilmez misin sen ? 

- Lif anlayan beri gelsin... Nata 
kafo ... 

- Haydi bakalım, düş Önüm ... 
işte ıslak, çamurlu sokaklar ... Bir saat 

evvelki sulu kar, lıipaya çevirmiş. Parça 
parça düşüyor ve düştüiü yere yapıııp 
kalıyor. Kara dükkan saçakları aklaşmış. 

Kuş gibi uçuyordu Hikmet. .. Ve, re· 
niş adımlar atan memur yetişmekte zor· 
luk çekiyordu. Nihayet, nezarethane ... Ne 
s1m51cak bir yercli burası 1 Ortada yanan 
tepeleme mangal, camları buğ-ulandır· 
mıştı. Hikmet, gözlerine inanamıyordu. 

Koştu; kapanır gibi mangalın üzerine 
iğildi. Suratı, omuz başları, düğnıoleri 
kopuk gömleğinin örtmediği çıplak göt· 
•Ü yanıyordu. Yaş elbiselerinin ilurinden 
kızgın bir duman yükseliyordu. Vücudü· 
nün her yanına tatlı bir u&-uşukluk çök· 
tü. Gerindi. Kemikled çıtırdadı. Sol 
böirünün sancıaıodan artık es~r yoktu• 
Esnedi, esnedi. Çeneleri birbirinden ayrı· 
lacaktı sanki... [ Devamı var ] 
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Çakıcı, müfre7.eniı1 hııreketirıi 
.. · ı . d b" ı . uı. saat e\•vel og eyın en ır uuç t. • • 

haber alınıştı. Günlerden salı 1?1
: 

Bu haber · üzerine derhal çetesını 
topladı ve fırlnyıp köyden çıkarak 
sağ taraftaki ka>·ııhkları tuttu. Bu 
kayalık :ırazi; tekmil dereye hıı· 
kimdi. 

Çakıcı Melımcl bizzat uırssut· 
ta idi. Elindeki dürbinle etrafı yok· 
luyor, uzaklardak~ bütün hareket-
lerle alftkııdar oluyordu. .. 

Nihayet müfreze uzaktan go· 
ründü. Bunlar uluorta bir ins~~' \ 

1 • 'ld'I r Mu· yığınından ibaret < egı 1 e · 
kemmel tertibat almışlardı. da~a \ 
·şimdiden avcıya yayılmışlardı. K~- I 
mil bir ihtivat ve mükemmel bır 
inzibat içinde ilerliyorlardı. 

Çalı.ıcı efe gelenleri tauım:ı · 
ta gecikmedi. Yanında bulunan 
h"cı Mustaf ayll 

_ Hacı; dedi; Çtıd;esleriyle l>e· 
raber E.şrcf beyle biıinı k;,)ı;:l ~folı' 
ınet geliyor. 

- MOsademe edecek miyiz efe'?. 
· - E.delim Artık hu gahbe doğur
dukl:m çok oldu. Bunlanı İıııtlcrİ· 
ni Lildirmek lazımgeliyor. 

- Öyle ise bekliyelim, dereye 
insinler. 

Ve öyle yaptılar. 
Müfrezeyi harekiitmdıı ~crbest 

bıraktılar. 
: Çerkes E~ref; miit~madiyen et

rafa bakınıyor, bir karar vermek 
llzere küçük bir hareket yakalamak 
iıtiyordu. Fakat ortalıkta Çakıcı 
çetosine dnir küçilk bir es~r bile 
yoktu. 

Halbuki daha evvel Çöpdere 
köyüne uğramışla~ ve orada Çakıcı 
çele3İnin biraz evvel köyden kaya. 
lıklara .,loğ'ru çekildiğini kat'i ı:uret· 
te öğrenmişlerdi. 

Mafreze nihayet derenin iç.ine 
düştü 

Güne ortalığı ka"uruyordu. 
Yakıt tam öğleyin vakti idi 

Ateşe Çak1C1 çelesi b:işlrı'mıştı. 
Çerkes 'Eşref ve koca Mehmet 

. ınüfrezeleri derhal tertipat aldılar. 

Bu mada bir nizamiye bölüğünün 
de müsademe mahalline yetişmek 
üzere olduğu görüldü. 

Artık · muvaffakiyet ruuha~kak· 
tı. Çeteaini takviye ederek orı beş 
kişiye çıkaran Çakıcı Mehmet; ne 
olursa olsun: hu defa pastu kurla· 
rnmıyacakh. Üç, dört yüz kişİ)'e 
karşı on beş kişi ne yapabilirdi? 

fil. nz"sı meyanında bulunuyorlardı. 
Şehir klübü bu iki zati\ ço\: ehem· 

miyet verirdi. 
Vali paşa derhal 

_ Buyursunlar . 
Dedi. Giritli Raşıt beyi~ \hi· 

d" bey İÇt'Tİ girdiler. 
ın ,Konuşacaklarını konuştuktan 

Rllşil be\ uıerlıum paşaya 
:;oın·a ; 
sordu: 

- Çakıcı müdaseme$irıde11 ne 
hnbcı· -paşa hazretleri? 

- Sorma Raşit bey, ııormn .. He· 
'f kırk yılda bir kapana düşerek 

rı ı . t" J 
M d m"' kabulü roecuurıye ını " mu<>n e '" 

k ı _J .. imdi de dlimi:zde kuvvet n nı, . 
yok. 

Asker se..,.kcıJetım .. 
_ Kışladn Rsker yok .. 

Jandarma km vcti'? 
_ Hep~i <le takipte .. Burada k.t· 

r..ı k"l beki iyen bir kaç neferden 
b11şkn kirııse yok. Halbuki lıu nk· 
ş ını mtiseıdl!me rııahal!iı c mutlııkn 
kııvvel yetiştirmeliyiz ki ~şkıyanı·. 
firarına meydan verilmesin. Mel'u~ 
herif ilk hamleıle. üç kişimi:.ı.:i şehıt 
tıtti. Bu hal tabiatiyle müfre:ı.eleriıı 
maneviyatını sarstı. Şimdi imdat 
kuvvetleri ğider.;;~ vaziyet değişe· 

cektir. 
- Oradn k:ıç kişimiz. var paş ı 

haıretleri? 
_ Yüz seksen kişilik bir nit.nmi· 

ye bölüğü ile doksan dört kişilik 
Eşref bey _ koca Mehmet müfre· 
~esi .. Yani 274 kişilik bir kuweı .. 

- Eşkıya kaç kişi?. 
- On beş .. 

Giritli Raşit bey bıı nisbetsit· 
li. e gülmedi. O: Çakıcı çetesinin 
ı.fhinlcrde ııe kadar büyüdüğünü, 
maneviyat üzerinde ne tesirler ya· 
rattığını pekala biliyorJu. Bu sebep
le hep beraber çare düsünmeğe 

ba<ıladılar. 

Odada beş dakikalık bir sü· 
kQl hükuın sürdü. Bu sükOtu Giril· 
li Raşil bey mcrhumum :ığ-ır, sakin 
sesi ilılnl etti: 

Paşn bnzrellerıl. Çakıcı l~İ 

memleketimizde bir hamiyet işi ol
muştur. Bu mel'un adam oine ya· 
kın vatandaşın başını yedi. Bunu 
imha etmek hepimize milli, vatani 
bir borç olmuştur. 

- Doğru Ra it bey .. 

İtalya, Afrika kı· 
tsından ta!fiye 

edilmiştir. Kış ay· 
lıırı içinde Şimali 
Afrika'dıı başlı· 

yııı t 'artuı İngiliz İlllll .. Ul••llll .... lllıml•• 
leri Bingazi ileri· 
sine kadar götiir- Afrika' da 

Fakat bikaç haf 
tadanberi şi· 

mali Afrika har 
binin i n lı: i ş afı 
Alman hareketi 
nin oldukça geniş 
ve şumullü gaye 
istihdaf ettiğini 

nnlatmaktadır. Fil m~ ve bundan 
sonra İngilizler, 

Şarl:i Afrika İm· 1• n g ,- ı tere haki~a lngili-~leri 
Seydı-Barranı den 

A 1 
Binga:r.i'ye kadar 

P8rtorluğunun tas ve maya h l . g~tilren a.m enm 
fiyesine başlamış- bır benzerı, At-
lardır. Bu ameli· .. --- V AZAN u manlari Bingui 

yenin de tamam- ı A s E denSeydi· Barra· 
lanmış olduğu ar- 1 1 smer niye götürmekte 
tik siıylenebilir. .,___________ dir. Hatta ondan 

ltalya'nın Şllrki Afrika lmpara· sonra Almanların Mısır üzerine yü· 
torluğu üç kısımdan terekküp edi- rüyecekleri ve Mareşal Grazziyani· 
yordu: Şimalde Kızıl<leniz üzerinde nin elinden kaçan kıymetli avı, 
E.ritre, ltalyanların en eski müs. yakalıyacakları bir ihtimal olarak 
temlekesiydi. ileri sürülmektedir. Acaba hakika-

Cenupta Hindistan denizi sa· ten Almanya'nın hedefi, Mıs1r'ın 
hillerinde bulunan Somali müstem. işa-ali midir? Yoksa Almanlar da 
lekesi de ltalyanların ellerine aşağı lngiliz.ler gibi, taaruza başladıktan 
yukan aynı zamanda geçmiş~i. Ve sonr:ı ümit ettiklerinden daha a:r. 
nihayet üçüncü olarak Habeşistan mukavemet gördükleri cihetle mi 
beş sene kadar ev\•cı · ltalyanların ilerlemeğc karar vnmişlerdir? in· 
istilalarına uğrarnıştı. Bundan baş· giHzler tarafından da itiraf edil 
ı...:; geçen yaz nyları içinde ltalyan. mektedir ki general Vu·ell, Sey· 
tar, lngiliz Somali.,i'ni de i~gallcri di-Barrani'dekiJtalyan kuvvetlerine 
:ı.ltına almışlar ve Fransız Somali. karşı taaruza geçtiği 7aman, Bin· 
si'nİI\ Cibuti limaniylc ~ Fransızlara ga:ı:i'ye kadar yiirümek, planları 
ait Cibuti·Adis·Abcba şimendifer dahilinde değildi. Fııkat İtalyan 
hattından istifade etmekle olduk- mllkavemetini zayif gördüğünden 
larına göre bu müstemleke de fi. süratle ilerliyerek ltalyanları Bin· 
len ltalyan nüfuzu ·altında bulun· gazi'nin ötesine kadar kovdu. Bu-
mnkta idi. · nun bir lıııta olduğu şimdi anlaşıl· 

Beş parçadan ibaret olan bu maktadır. Ve Alman ileri harf!ke-
geniş lmparalorlu\c tasfiyeye uğra- tini kolaylaşltran fımil de ~üphesiz 
ınış bulunuyor. Gerçi Habeşisto. liudur. Eğer bu cephede Almanlar 
nm şura ında burasında bazı ltal- vazife almamış olsalardı, belld de, 
yan kıtalnrı, Gerilla muharebesin· maneviyatı buıulıın İtalyan kuvvet-

• de devam etmekte i'eler de bu terinin mukabil taarruza geçebil· 
harekatın mukadder ol:ıo neticeyi melt.\ri kolay bir iş olmiyacaktı. 
değiştirmesine en ufak bir ihtimal WaveU de şüphesiz ltalyan oıane· 
ykktur. viyatınıo sarsılmıli bulunduğunıı 

F aknt İngiltere Afrika kıtası düşünerek, Bingaziye kadar yürü· 
üzerindeki haly:rn alakalarını müştür. Fakat şimdi görünüyor ki 

tasfiye ettiği bir sırada bu kıtadıı düşmanı buraya kadar kovaladık· 
başka bir <lüşın:ınla karşılaşmakta· tan sonra işi tamamlamak yani 
dır. lngilizlerin Libya muharebe.si halyanları 'frablusgarba kadar ta· 
ne derece büyük bir sürpriı ol· kip ederek bu ce~hede askeri ha· 
muşsa, Almanların Libya seferi de rekfıtı kat'i neticeye vardırmak 

öyle bir sürpriz uyandırmıştır. lazımdı. bunu yapmayınca, Alman 
Gerçi lngilizler Bingıni'ye v.ırdıİ\· kıtnlarının da iştirakile gerek m:ıd· 
tan bir kaç giirı sonrn, Alman mo- deten ve gerek manen takviye 
törlu kıtalarile lııgiliz ·uvve\leri dilen ltalyanlar makabil taarru:r:a 
nrasında hufif ınü9:ıdemelerin vukn· geçmişler ve lngilizleri Libyadan 
lıulduğ-u Alruarı ve ltalyan kaynak- atmışlardır. 
ları tarafımJan bildirilmiş ve lngi- B u Alman ileri lıareKdi, biraz 
liz kaynakları da bu haberi teyit lngiliz ileri hareketine ben· 
etmişlerdi. Fakat bu kuvvetlerin ~emektedir. Yani ltalyan mukave· 
Şimali Afrika'daki lngiliz vn2.iyeti ınetini zayıf göre lngilizler, hedef. 
için çiddi bir tehlike teşkil edebi· !erini aşarak düşmanı kovaladıkları 

- O ludde paşa hazretleri; mü· 
leceğinc ihtimal ••crilmemişti. lngi· gibi, şimdi de lngiliz mukavemetini 
lizler Akdeniı'e hakimdirler. Bin~ zayıf a-ören Almanlar, hedeflerini 

snndenizle soruy<'rum. Silah var mı?. 
- Ne silahı? 

. (DetJamı var) 

g:ızi'nin cenbunda lngilizlerle kar· a~mış ıribi götünüyorlar. 
!:ılaşan Alman \;u\•vetlerinin kısmen şunu hatırlamak liizımdır ki 
Sicilya yoliyle ve gecenin ka~ıınlı: vaziyf:t ve şartlar Almanlara daha 

BULGAR 
HÜKÜMETi 
Y ugoslavya ile 

diplomatik müna
sebetler ini kesti 

ALMAN VE iT Al YAN 
PROPAGANOALARI 
TAR AFINDAN 

·-- UYDURULAN 

Yalan 
haber! Sofya 16 (a.a) - Bulrar hü· 

kümeli dün Yugoslavya ile dip· 
lomatik münasebetleri kesmiştir. 

Bu münasebetle Yugoslav elçiliği· 
ne tevdi edilen notada bildirildi· 
ği gibi bll knrarın ahnmasım icap 
ettir~n sebepler şunlardır: 

İngiliz ve imparator
luk kuvvetleri Yuna-

l - Bı;lgari:ıtan tara.hodan 
sebebiyet verilmcksiıin \'C tahrik 
edilmeksizin Yuğoslav askeri müf· 
rı.-zelerinin ay başında Bulgar hu· 
dut karakollarına brşı .yaptıklan 
hncumlnr. 

2- Bulgarist:ınıo harp bari· 
ci olmtısınıı rağmen Yugoslav tay· 
yarelerinin açık Bulgar şelıirlerine 
karşı hava hü1·uınl.:ırı yaparak Sİ· 
villerin, bilh s<':t kadın \ e çocuk
ların ölüıuuııe sebep olmaları. 

3- Başlıca sebep de Yug-o • 
lavyanın Sofyadaki elçiliiinin Bul
gari9tandıı ı..;,,rğaşalık ve bir hli· 
kümet <l·ırbesi lıazırlıyan tahrikçi 
unsurlarla müna~ebetler idame et
mesidir. Bir bey:ınname bunlnrı 
teyid etmiştir. 

Kil de1tii Ussune yeni 
hücumlar 

Londra 16 ( A. A) S~lôhi· 
yetlar bir membııd;ın biidirildigi· 
ne göre, gece lngiliı hava kuvvet• 
lerine ıneıı up bombardıman ta)'· 
) arelcri Kil deniz iiss~ne brıcumlar 

yapmışlardıı. .. 
l.'>nclrn 16 (A. A) - Ogrenil· 

digine göre gec,. lngiltere üzerine 
yapılan hava hucumlıırı esnasında.4 
dü,man- tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Makedonyanm tanzimi 
Berlin 16 (a.n) - Alman ha 

riciye nezaretinde, Makedonyamn 
tanzim\ mesele~inin bu günün me· 
selesi olmadığl kn;:dedilmektedir. 
Bulgari tanda eski emellerin yeni
den canl~nclırılm:ı.sı tabii görülmek· 
tedir. Fakat bu, bu emellerin tat· 
min eclileceği llemek değildir. lhti 
lafın nihayetini beklea1ek liiz.ıındır. 

nistandan Çekilmiş 
Ak denizdeki umu• 
mt v•zlıet ciddi 
telt kki edilmekte, 
f•k•t v•him görUI· 
mem ektedir, 

Londra : 16 (A.A.]- Royteıiu 
a§keri muhabiri bildiriyor : 

Alman ve ltalyan propaganda 
ma ani:rmalnrı, lngiliz ve imp!\ra· 
torluk kıtalnrınm Yunanistandao 
geri çekildiği yalan ba!Jerini mkıl · 
maılan n~retmek gar.:ıbetinde bu. 
lunmuşlardır. Selabiyettıır Londra 
askeri mahfillc::ri bu i'ıırip ~ııyia· 
lardn en ufak hakikat şemm~i 
olamıyııcaj-ını bildirmekt~ir. 

Atinııdao bildirilmiş olJuğıı 
veçlıile Yunanİ9taqdıı bulunan kıh· 
lan takviye için yc::ııi lngili:t. kıta 
lıırı gönderilmi~tir. Akdcnizacki 
umumi vnıiyet l'iddi telikki eJiJ. 
mekle beraber vahiı:ı:ı gözükmf>
nıekte ve bnzı şay'a.nı memnuniyet 
"afbal:ır arz eylemektedir. 

Pire mıntakası mitralyöz 
ateşine tutuldu 

Atinıı 16 (s,a) -Yunan cami· 
yet nezaretinin tebliği: 

Dalğalar halinde gele:> Almnn 
tayyareleri Pire mır.t:ıknsı!;da "e 
Sclııniğin çenubi garbisiode ınuhte · 
lii nuktllları ıııitrnlyöı :ıteşine tut· 
muşlardır. Alman tayyareleri Pire 
::oahilleri boyunda muhtelif noktala· 
rn bombalar ve miknatıslı mayin-
ler atcnı lardır. Tirha\a şehrıne )'a·i 
pılnn bi.ı Alman hücumu neticesinde 
30 kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştır. 

Bazı evler i:e yıkıhnı~hr. Da\• 
ğ:ılar halinde gelen ıliğer bir Al· 
m<ın tayyare grupu l::aris'l ~ebrio• 
bombardıqıan etmiştir. Bu ~etıir 
üıeriııde üç Alman tayy:mısi düşü· 
rülmijştiir. Bir ltnly.:ın tnyyı:ırt>si de 
Girid üıeriade düşi.irülmüitür. 

Almanlar Klisara geçidini 
işgal ettilel' 

• , Fakat lanet olasıca tuli bu <le-
ğından istifade ederek ıeçtıkl~rı az. elverişlidir. Çünkü lngilizler, 
kıBmen de tııyyarelerle naldedıl· denizlere hakimdirler. Binaenaleyh 

lngilizlerin llingaıiyi işa-al ~t~ikte~ 
sonra bu cepheden ukerlerını g-erı 
çekmeleri idi. Bu askerlerin ycriııe 
Somıılide ve Habeşistanda tecrübe 
görmilş ol3n cenubi Afrik kıtaları 
gelebilir. Bu sebepledir ki Almnn
l:ır bn çöl harbini yaparken, hesaplı 
hareket etmek mecburiyetindedir· 
ler. Çöl harbi bir sürprizler seri.s< 
'Olmuştur: Önce Grazziyani'nin 
ilerleyiıi bir !<Ürpri1 oldu: Sonra 
ric'ı:ıti daha büyük bir sürpriz teş · 

Atina 16 (A.A) - Atioa rad· 
yosunun h re ·tat ·tı.ı:ıkl.ındaki beya· 
natında şimali Yunaoistaııdo ve 
Arnavutluk cephesinde ltalynulal' 
ve Almanlar , taraf ıpJan yapıla o 
lıarekiit e.snusında Yuoaohlıırın 4 

·' 

, -
·.· 
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f a da kendisini . görtermiş, daha 
\lk hamlede bir Başçavuşla iki ne
fer şehit dütmüştü. 

Buna sebep nizamiye ~öliiğii· 
nün fen:ı vaıiyete girmesiydi. Nizıl· 

· · b" l'" • .. ~.ı.kıy:anın tamamiyle mıye o uru; r·• . 
hakim bulunduğunu tepenın altına 
rirmişti. Şiddetli bir ateşle bölüğe 
biraz gerilemek ve eşkıya ile ınü· 
sait ~artlar dahilinde ateş temasına · 
reçebilmek imkanı vermek lazım 
gelmişti ·Eşref Koca Melıml'lt müş
terek müfrezesi bu sebeple ortaya 
atılmak zaruretinde. kaldı ve ilk 
hamleCie üç kurban verdi. 

· Milsademenin başladığı ve eş· 
kıyanın müsait vaziyette bulundu. 
ğu telgrafla lzmire bildirilmişH. 
Vali Muhtar paşa derhal kışladan 
asker istedi. Kışlada asker yokt~. 
Jandarma dairesinde iandarma ara-
dı. Mevcut kuvvetin hepsi de vi. 

• liyolin muhtelif semtlerinde takip· 
te idiler. Halbuki Çöpdereye kuv· 
vet istiyorlard ı.~u kuvvetler be· 

, bemehal temin edilmeli ve baıır 
~lo 'geçen eşkıya bu defa mutlaka 
tenkil olunmahydı. 

Ne yapm:ılı, nasıl etmeliydi? 
Elde asker, iandarma olmadıktan 
sonra oo yapılabilirdi?. Gerçi diier 
mıntıkalarda bulunan kuvvetlere 
~e telgrafla eınir verilmişti. Fakat 

matlup olan şey "biran evvel ye· 
tişmek., ve eşkıyanın herhangi 
bir surette firarına mani olmaktı. 
Bu da ancak hemen 0 akşam nıü· 
sadeıne mııhalline yetişmekle ka· 
bildi. 

Vali Pa.ta· odasında bir aşağı, 
b~r ~ukarı ~?l~şırken içeriye odacı 
gırdı ve Gırıtlı Raşit beyle Eytam 
mudilrü Abidin lieyin ziyarete ge!
di\clerini bildirdi. 

fT ~l .l~ 'T ıt • 1 ' 
dikleri meydanda olmakla beraber, kara kuvvetlerine denizden de yar· 
lngilizlcr deniz hakimiyetini elle. dınıda bulunabilmekte idiler, Al· 

. 17 Nisan 1941 rinde bulun<lurdukca, bu kuvvetle· manl4rın elinde bu deniz hakinıi· 
lerin Şimali Afrika'da \ngiliıler~ yeti yoktur. Afrikaya geçirilen 

. kil etti. şimdi lngili~lerin s~ri ric'. 
atlerHe hazırlanan sürprizler karşı· 
sındayıı. Fakat galiba bu da bu 
çöl harbinin sununcu sürprizi <le· 
ğildir. 

karşı bir harekete gcçebilmelerı kıtalar herhalde mahduttur. Teçhi-
muhtemel rörünmüyordu. Almanların zatları .ıun yollarda çabuk yıprn-

ı:~erşembe 
YIL. ırtı .- A Y:ı\ Gun: 107 1\11..ıın 161 

Rumi 13S7 • Nlaan 4 

Şiaıali Afrika'ya geçişleri, ols:ı nır. Böyle • geniş hareket yo.paıı 
ol a, lngiliz kuvvetlerinin bu saha· kıtaların mntemadiyen arkadan 

Hi~r~ 1~0· R.ebtnlcvv,ı 20 

Bu 
gece 

dan çekilerek başka sahalarda kul· beslenmeleri laıımdır. lngilizler 
~ • 1 k maksadı· şarki Afrika harekatını neticelen. 

s su .. !!!!!!!!! 
lmtiyaz Sahibi Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Kemal SATIR 
Bns1ldığı yer : [ B U G O N } 

Matbaası - Adana 

lanıhnalarmn manı o ma d 
na matuf olabilirdi. tık günler ve irmişlerdi. Ve oradan alelac~le bu 
hatta haftalar zarfında Alman. ku~· cepheye kuvvet getirebilecek vazi. 

Nöbetçi ecz~ne 

' l ·ı· l asındakı mu· yattcdirler. Alman ilerleyicıini ko-vctlerıyle ngı ız er ar . dı'l-'<tli. l l h " 
Y d ) "&demeler ı.:u yolda tefsır e ... !.!! ay yştıran e emmiyetli bir amil de 

Ali Nasibi Eczanesi 

... ll=~(=Y~ağ~c~a~m~i;i~a~n~ı~n;;a~====~~;;;;;;;;;~u~;;:====================:::::::::=:::::::::::::== 
-:====~ , 

Dünyanın en büYük dolandıncı·sı 
D animarkanın merke1i olan Kopenlıag şeb· 

rinde yakında mühim bir nıuhalcemeye 
b I caktır. Muhakemede suçlu 43 yaşında 
Haşl ana Stonuganrd adında bir Danimarkalıdır. 

D
o ~er k g:ıleteleri Holg~rin bu asrın en 
anımıır a 1 Av· 
_ "k dolıındırıcısı olduğunu yazıyor ar. 

buy:da hatla Amerikııda şimdiye kadar gelen 
rupi d' )ar Holgerin ka'bına varamamışlardır. 
d" an ırıc1 ~ h eın 

H l • ,, Mühim moamelat ve m3 r 
o ger. atı 

. 1 b'" osu ismi altında bir büro açını., · 
ış er ur ,, . k t dam· 
Bu büro bir çok ııilelerın, pe · meşuur a n· 

1 d lan .ıırılmasına sebep olmuıtur. Dola 
arın Q ı1 2523 d l d l para 

d rılanların mi~ tarı ' 0 ao ırı an 
~zlerce milyondur. Bu işe ait tahkikat do9y~· 

iarı şimdiye kadar görülmemiş derece~e bu· 
' b" b" · - · k dnıru za· yüktür. Dosyaları ır ırı uzerıne ·on '1b 

ınan iki buçuk metre tutmaktadır. . 
Danimarkalılar, yüz senedenberi adlıy" ta· 

rihinde misli görülmemiş olan bu muhakeme· 
ye büyük alaka gösteriyorlar. • 

terin esas1, yanlış olduğunu, ıira insan uzuvla

rından ancak birinin kuvvetini ölçtüğünü söy

lemektedir. 
Amerikıın sin~r. oıütehassısına göre in~an, 

vücudünüo kuvvetını anlayabilmek için şu üç 

tecrübeyi yapınak lazımdır. Evveli iki kolu ile 
laakal 88 kilogramlık bir ağırlık kaldırmah. 
Diğer iki tecrübe de uyku<la yapıla11\lı ve kuv· 

vcti denenınek _islenen adama, uykuda iken 

kuvveti kalaıadığı fikri telkin eJilmeli, sonra 
uykudan uyanır uyanına:z, kendisine 66 kiloluk 

bir ağırlık kaldırtmahdır. Şayet, ;ulam, bu üç 
tecrübe<le de muvaffak olursa o zaman kuv· 
vetli olduğuna hükmolunabilir. 

• Bir kibritin ale-
vi 1000 metre 
yu k se k li k te n 
görülebiliyor 

bir oda 10 kilnmetre mesafeden f arkedilmck-
tedir. 

Y npılan tecrübt-ıler ışıkları giıleme işinin 

µe" güç olduğunu, bunda tanı muvaffakiyet 
temin edilemezse "ıtır tarafın karanlıkta bıra· 
kılması daha iyi olacağ-ını göstermektedir. Bir 
kibritin küçük alevinin hin metre yüksekten 
görülcbildiiine göre, bir odanın perdelerinden 
·ııan ışığın yahut bir kenımJan nkseden ıiya• 
mıı pek çok yükseklerden Lile taıuaoıen gö
rülebileceği anlaşılmııktadır. 

• • 
Awerikada çok ku..v· 
vctli bir röntgen ma· 
kinesi yapılmııtır. Bu 

Lm.Jaı.;k;,;in~e-m~il-li-m~üd":"a"':f";"la_a_'işleri için imal elilmi.ştir. 
Makine ıo santimetre kalınlığında bir çelik 
levhanın nrkasındakl şeylerin resmini iki daki· 
ka<la çekmektedir. 

. Gjrit.li RaJit beyle Eytaın mil· 
dürü Abi~in. bey> o .sıralarda itti· 1 
hat Ye Terakki cemiyetinin en na· . .. . ~ .. 

--ın_s,:_• a-n-m--:'k_u_v_ve~t:":"i ' lnsantı~ _k11V\/~ti11İ Ölç· 
. • mek ıçın uır takım 

nası l ölçUlmeh? 1 aletler vıırJır. Halbuki 

Amerikan 9inir mütehauısl•rındao biri, bu dlet· 

. 
-

Almanyadil y a p ı 1 a n 
tecrübelerde yüksek 
İrtifalardan t"..rı küçük 
bir ışığı bile görr.lek 
kabil oldıığıı anlaşıl· 

mıştır. Bir kibritin kü 

çük alevi 1000 metre yükşekten tamamen g<J· 
rillebilmektedir. Işıkları iyice mattkelcomcmii 

Yeııi ınakine ıi\ıvarları 30 :ıntiıuetre kil· 
lınlığınd:ı beton ve aynı kalınlıkta tuğladan 
bir hususi odada saklanmaktadır. Makine h11· 
susi bir vinç marifetile kaldırılı.na ta ""~ kimse 
elle do~unmamakt~dır 

ubay ile 100 esi• atd.ı.kları bilıli
rilmektedir. · 

· MatbuAt ttelar~ti:oin s<ncüsU, 
t\luıan zırhh \nta\arnım pazartesi 
güoil Selloik körfezi ile Araavat· 
luk hududunun yarı yolunda hu\u. 
nan Koı"niye doğru ilerlediKlerioi 
ve Kouıni'oin 20 kilometre kadar 

·cenubi garbisinde Siyatisda ge-çidi 
ni:ı garp k1Smına vardıklarını söy
lemiş ve düşman kovvetlerinin ay• 
ni amıtakada Klisura ieç.idioi de 
işgal ettiklerini eöylemi,tir • 

Garbi Makedongatla 
Atina 1:5 (a~a) - Arnavutluk 

cephe9inde ltalyan kıtalarınm ma· 
halli taarruz hareketleri ltalynnla· 
r:ı ciddi kayıplar verdirilerek tıırde 
dilmi~tir. 

Garbi Makedonv.ada lutaları· 
mızın yeni f mevzilere doğru emir 
mucibince hareketleri icr:ı eJilmi~ 
tir. Bugün hava dafi bataryaları 
bava muharebeleri esnnsında on 
düşman tayyaresi dütürmü1tür. 

Sof ga bombalandı 
K a\-ıire 16 (a. a.) - ln~iliz: 

hava kuvvetleri umunıi karargibt· 
nın tebliği: 

Balkanlarda: 13·14 nisan gece· 
:ıi Sof ya bombardıman edilmiştir. 
Emtia garı, antropolor başlıca he 
defi teşkil etmişlerdir. Buralarda 
bir çok yanrın çıkarılmı~ • iki va· 
fCln dizisine tam isabetle.r • "-.Y~e· 
dilmiştir. Vukua gelen şiddeotli ın· 
filik bu vagonlarda infilik aı:sdde 
leri mevcud olduğunu göstermek 
tedir. Yenice, Polamos, Ko;~no ve 

. 1 . de uuşman 
Gorna, Cuına bö gt"<ıın . arel•· 

. 1 . b b dıman ta)) 
\.afıle en Otn ;ır [f k"yetle bonı· 

f dan rouY a ' ricniz tara ın b' çok dD~~an 
bardıman edılıııış :ı ~; ~• hasara 
tayyare<ıi el üşOr at\I 

ıatratılınııt ır. 
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. Alsaray ve Tan sinemalarmda 
BU AKŞAM 

Canlı bfr tarih ... Yüksek bir aşk.:. Rege~anlı bir mevzu· 

Bu GUne Kadar Görüp lşittiS}iniz 
. Türkçe Filimlerin En Azametlisi 

DEYi l ESiRi 
HALiME 

TÜRKÇE SÖZLÜ BÜYÜK ŞARK FiLMi 

! AN O A f ! .... ~ ALSARAYDA 1 
ilaveten f i jı@j]j i Germaine Ro:ıer Ve 1 

'/U,~J:N I<:1 lllI~ ı ...... ı JEAN SERVAIS 

l ~\RJ\fl1[()1\~l T.EtJJS)l IDllEı 1 
SAHR A KIZI 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

GELECEK PROGRAM: 

BERi ÇAVUŞ 
TUR~<ÇI sozıu 

İLAN 
Askeri Satınalma Konıisgonu 
Riyasetinden: 

Miktarı Muhammen F. Tutarı Teminatı 
Cinsi Kıl o Kr. L. L. ----Taze soğan 100 13 52 8 
S~.ıqizotu · '2500 11 27 5 42 

· 1. 400 kilo -taze soğan ve 2500 kilo semizotu paı.nrlıkla 
ahn·ncaktır. soğanın tutarı 52 lira, teminatı 8 liradır. 

· Semizotunun tutarı 275 lira ve teminatı 42 liradır. 
'2. ·Pa~ar_lık günü 18. 4. 941 cuma günü saat ondadır. 
3. Pazarlık 2. nolu seyyar satınalma komisyonunda yapı· 

lacaktır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görülebilecektir. 
4. Teminat akçası pazarlıktan bir saat evvel maliyeye 

yatırılacaktır. isteklilerin gösterilen gün ve saatta komisyo· 
Dumuıa müracaatları. · 655 

iLAN 
Askeri Satınalma Komisyonu 
Riyasetinden: 

Miktarı Muhammen Bedeli Tutarı Teminatı 
Cinsi Çift Lira Lira Lira 

Arab:ı koşum takımı 44 74 3256 489 
1. Beher çifti tahminen 74 liradan 44 çift araba koşum 

takımı y;ptırılacaktır. Teminatı 489 liradır. Pazarlığı 22.4. 
941 salı günü saat 1 O dadır. 

2. Şar.tname ve evsafı komisyonumuzda verilmektedir. 
3. İsteklilerin mezkur gün ve saatta Adanada 2 nolu 

iayyar ask.eri satınalma komisyonuna müracaatları , 659 

T. · iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E $ I D E L E A: . 

4Şubat. 2Magıs, 1 A;ustos,Jlkinciteşrin ta1ihlerinde gapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lirn 

3 " 1000 ,; 3000. lf 

2 · ,, 750 .. 1500. •• 
4 500 2000. " .. .. 
8 . 250 ,, 2000. .. ,, 

3S .. 100 .. 3500. 
" 80 

" 50 " 4000. .. 
300 n 20 ti 6000. 

" 
TUrkiye it Bankasına para J•tırmakla yel· 

nız para biri ktirmi, ve fala almıt olmaz, •vnı 
.... nda telllnlıl da d•nemlt olursunuz. 377 

DAiMA ŞAHESERLER GÖSTERMEYi 
PRENSiP.EDİ NEN 

ASRIS/NEMA 
DÜN~'A ŞAHESEKLEt<INiN BlRlNCISl 

[ DİANNE DÜRBININ ] Rekibesi 
JUDY GARLOND . MICKEL ROONEY 
LEUV IS STONE- SECILIS P ARKOR'u;ı 

İBDAGE RD E S I 

GENCLER SEVİŞİYORLAR 
f 

Aşk, Gençlik, Neşe, Eğlence, Zevk 

1 L A V E T E N : TÜRKÇE SOZLO 

TARZANIN iNTiKAMI 
Afrikamn balta girmemiş bakir ormanlarmda binlerce 
vahşi hayvanlar içinde geçen bir aşk macerası. 

PEK YAKINDA ·PEK YAKINDA 

Lorel Hardi Zafer Dönu,u 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

iLAN 
Belediye Riyase· 

tinden: 
l • Temizlik i~leri hayva· 

nala için 34500 kilo yeşil olun 

rniibayaası nçık 

konulmuştur. 

2- Yeşil otun beher kilo 

muhammen bedeli iki kuruştur. 

3· Muvakkat teminatı (52. 
SJ liradır. 

4· İhalesi Mayısın 2 inci 
cuma günü saat 15 de bele· 

diye eocümenigd~ yapılacaktır. 
5· Şartnamesi yazı işleri 

müdürlüğündedir. fstiyenler 

orada görebilirler. 

6· Taliprerin ihale günü 

muayyen saatte muvakkat te· 
minatlariyle birlikte belediye 

encümenine müracaatları ilAo 
olunur. 

17- 20- 23- 26 654 

iLAN 
iyi bir babçevan ve aşıcı· 

ya ihtiyacı olanların Metoza· 

deler bahçevanı olup ıimdi 

boşta olan Hüseyin Uysal'a 
müracaatları. 

ADRES: Kolordu cad· 

desinde bisikletci Ra • 

simden arayınız. 

16- 17- 18- 19- 20 648 

, iLAN· 
Adana Belediye 
·Riyasetinden : 

ı. Adana askeri depo -
ta~ karakolu arasında müced· 
deten yapılacak şos~ in,iaatı 
açık olarak eksiltmeğe konul· 
mu~ ise dt: talip çıkmadığın· 
dan mezkur müdd~t 1 O gün 
daha uzatılmıştır., 

2- İşin keşif bedeU 5704. 
90 liradır. 

3 • Muvakkat teminatı 
427 .86 liradır. 

4- istekliler bu işe ait 
şartname proje ve sair evra· 
kı Adana belediyesi fen itleri 
müdürlüiünden 29 kuruş mu-
kabilinde alabilirler. . 

s. ihale 29. 4. 941 tari· 
hine rastlayan salı günil saat 
16 da belediye binasında top· 
lanacak belediye encümeni 
.tarafından yapılacaktır. 

6- Münakasaya girebilmek 
için taliplerin ihale gün~nden 
en aı 4 gün evvel belediye 
fen işleri dairesine müracaat• 
la bn itin ehli olduklarına 
dair ehliyet vesikaları alma· 
ları şarttır. 

7 • Bu it hakkında fazla 
malumat almak istiyenler Ada
na belediyesi fen itleri daire· 
sine ve münakasaya girmek 
isteyenlerinde ihale günü mu· 
ayyen saatde belediye· encü· 
menine müracaatları ilan olu-
nur. 650 

t LAN 
.. Adana Behtdlye 
Riyasetinden : 

1. Adana şehrinin muhtelif 
semtlerinde bulunan fabrika· 
ları'! pis sularını ağba mcv• 
kiine kadar isal~ edecek tah· 
minen on iki kilometre kana· 
lizaıyon etüdünün yapllması 
bir ay müddetle paıarlata 
konmuş ise de talip çıkmadı 
tından belediye encllmen 
karariyle işbu kanalizasyon 
etüdünün proje ve şartname.si 
dairesinde yapılmak üzere bir 
ay için açık eksiltme suretile 
münakasaya konulmuıtur. 

2. Bu işin muhammen be· 
deli 2000 liradır. 

3. Muvakkat teminatı 150 
liradır. . 

4. ihalesi 20. 5. 941 tari· 
hine rastlayan salı günü saat 
on altıda bele-diye binasında 
toplanacak beiediye endimeni 

Adana Belediye 
Riyasetinden : 

' tarafından yapılacaktlr. 

ı . Adana Mirza ı:.elehi · 
sebıe pazarı · 1 fat·ı bayram 
yolu arasında ınüceddeden 
yapılacak ~os<J ııışaatı açık 
olarak eksillme~e konulmuş· ı 
ise d~ talip :çıkmadığından 
mezkur müddet on gün daha 
U:(atılmışht. 

.2. İşin keşif bedeli31i7.74 
liradır. 

3. Muvakkat teminat 383.83 
liradır. 

4. İstekliler bu işe ait şart· 
name, proie vesair evrakı 
Adana bele.liyesi fen işleri 
müdürlüğünden 26 kuruş mu· 
kabinde alabilirler. 

5. ihale 29. 4. 941 tarihi· 
ne rastlayan sah günü saat 
16 da belediye binasında top· 
lanacak belediye encümeni 
tarafından yapılacaktır: 

6. Milnakasaya girebilm~k 
için taliplerin ihale turihinden 
en az dört gün evvel bele· 
diye fen işleri miidürlüğüne 
müracaatla bu işin ehli ol· 
duklarma dair ehliyet vesika· 
sı almalan şartttr. 

7. Bu iş bakkand fazla ma· 
lumat almak istiyenlerin Ada· 
na belediyesi fen işleri daire· 
sine ve münakasaya girmek 
istiyenlerin de ihale günü mu· 
ayyen saalta b~lediye encü~ 
menine müracaatları ilin olu· 
nur. 651 

. 

. i l AN 
Adana Belediye 
Riyasetinden : 

1- Şehir da hilinde asfalt 
cadde Çınarla • Ant Sinema 
Toros eczanesi- tahtalı cami· 
kolordu, asfalt cadde· birinci 
orta okul, yeni cami, Hacı 
bayram kuyusu meydanı ara· 
larındaki adi ve arnavut kal· 
darımları tamiri 1028.16 lira 
bedelle ihale olunaçaktır. 

2- Muvakk~t teminatı 77.11 
liradır. 

3- Bu işe ait ketif ve 
şartname bedelsi:ıı! olarak Ada
na belediyesi fen dairesinden 
verilir. 

5. Bu işe ait i'artilamt" 
belediye f e-rı işleri müdiirlü· 
~ündedir. Jst,.yenler oradan 
dJabilirl~r . 

6. Taliplerin ihale güaii 
muvakkat teminatlan, ticaret 
<>dası kayıt vesikalart vt: bu 
işi yapabileceklerine dair ev· 
rakı müsbitelerile birlikde 
muayyen saatta belediyıt en· 
cümt"nin~ würacuatları i.15.ı.& 

olunur. 
17. 25. 3. 12 653 

Çocuk Esirgeme kurumu 
Başkanhgından : · · 

1. 24 nisan 941 perıem• 
be günü saat 18 de Adana 
Halkevi salonunda bir gürbüı 
çocuk müsabakası yapılacak· 
tır. 

· 2. Bu müsabakaya bir 
yaşından beş yaima kadar 
[beŞ dahil) her çocuk gire· 
bilir. 

3. Çocuklarım müsebaka. 
ya sokmak istiyenlerin 24 
nisan !laat J 8 e kad~r fahseu 
veya yazı ile müracaat ederek 
çocuklarıııı yazdırmaları ge- r 
gektir. 

4. Müsabakada kaıanau-, 
lara ve girenlere hediyelt'r 
~erilecek tir. 

iLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden : ·~ 

t - Adana da kAnara fi· 
danlığmda yapılacak beton 
kanal inşaatı açık olarak ek· 
ıiltmeğe konulmuş i~de talip 
çıkmadıiından iıbu müddet 
10 gün daha uzatalmııtar. 

2- lıin keıif bedeli 340,06 
liradır. 

3- Muvakkat teminata 2S.50 
liradır. 

4- ihale 29-4-941 tarihine 

raıltayan sah günü saat 16 
da belediye bjnaımda topla
nacak belediye encümeni ta· 
rafından yapılacaktır. 

5- Ketif ve prtnameyi 
görmek iıtiyenler belediye 

fen dairesine müracaatları 
ilin olunur. 649 

4- ihale 2. 5· 941 tarihi
ne müsadif cuma günü saat 
onbcşte Anana belediye bi
nası dahilinde toplanacak be
lediye encümehi tarafından 
yapılacaktır· 

.... ~ .......... ~~ ........ ~ 

S· işbu tamirat açık ek
. siltme ile yapılacaktır. 

17- 20. 23- 26 652 

SUI A Y llllSE
l lRlt,Jll G E L D t 

ALI RAiF Elbise 
DEPOSU 

Yağ camii ci~ında No. n 

-----------~ııı-·-------- ı·~··••••••••• .. ••••• .. •••ı Tarsus Emek Çır· 
Memleket Hastanesi BEVLiYE MUtellassısı 1 O OK~ O R • :ç1r F~brlka~ından: 

Or •. Operatör Sainı:Erkun - 1 Fabrıkamıztamıratmıy•P-
lı Kema Satır mak ve mutabık kalınır.sa ki· 

Kadın, Erkek idrar yolları (Böbrek, Mesane ve Erkek Hasta l a 1 ı 0 
ı hergiln l~ başına aylık randıo•• üıe· 

tenasül hastalıklarını) Kızılay caddesinde istiklal Okulu : K 
1 

dd . d ki rıne çarçır uıtaıı ar•nma.kta. 
karşı!ındaki muayenehanesinde tedaviye başladı. 1 ızı ay. eda ~~nl cd · mu(

9
a)· dır. Talip olaDlaran fabrikaya 

• • Telefon : 183 ı yene evın e u e er. müracaatlan. · 

.. -------•-•••••----•••.. ......................... ıo- 12- ıs- 11 626 


